Referat FADL Odenses Generalforsamling
fredag den 1. oktober 2021 i JEE på WP21
Formalia
Valg af dirigent og stemmetæller – indstilles og valgt
Valg af referenter – indstilles og valgt Bettina Kallehauge
Stemmetæller – indstilles og valgt Johanne Ravn og Signe Riisgaard
Godkendelse af dagsorden - godkendt
48 tilmeldt til Generalforsamlingen

Odense Kredsforeningsformand Rasmus Eika Jørgensen
Foreningsåret 2020/2021 har, ligesom resten af samfundet, i stor grad været præget af Corona. Det har været et hårdt år at være frivillig. En stor del af de frivilliges motivation er at være sammen med andre frivillige
og medlemmerne. Der har været mange tunge online-møder, arrangementer der med kort varsel skulle
ændres og andre der måtte aflyses. Det har været vanskeligt, men alligevel har der været gjort en indsats
for at holde virtuelle ølsmagninger og lignende arrangementer.
Trivslen har nok sjældent været værre hos de medicinstuderende. Det har derfor igen i år været et fokus for
FADL, lokalt og nationalt, at forbedre denne. Nationalt er der blevet indført tilskud til psykologhjælp til vores medlemmer og i samarbejde med Medicinerrådet er der blevet afholdt en række trivselsarrangementer. De første årgange mentorer og mentees er også gået i gang som en del af FADLs mentorordning
I 2021 blev der forhandlet overenskomster. Der er endt med nogen rigtig gode resultater, med lønfremgang
og bedre arbejdsforhold. Der er sket gennem en stor national og lokal indsats.
De sidste mange år i vores lokale FADL-hus har været præget af stor ustabilitet med hensyn til lejere. I år
har vi fået langvarige aftaler på plads, med alle vores tilgængelige lejelokaler. Der har i år været påbegyndt
et renoveringsprojekt af kælderen. Målet er at lave en kælder der er bedre egnet til de arrangementer der
afholdes og at den er bedre egnet til udlejning til medlemmer, med mere plads og bedre køkkenfaciliteter.
Corona har været en begrænsning i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Alligevel har vi i Odense
Kredsforening fortsat medlemsfremgang. Til sidste års generalforsamling var antallet af medlemmer 968. I
dag er tallet 1034, med en klar forventning om at vi i det kommende år kan runde 1100 medlemmer.
Det har været en klar ambition fra repræsentantskabet, efter at foreningen har fået en stabil økonomi, at
der skulle oprustes på medlemsaktiviteter. Dette afspejles også i det budget der er lagt for 2021. Corona
har desværre umuliggjort at mange af disse aktiviteter kunne udleves indtil videre, men der lagt op til et
brag af en afslutning på året 2021. En stor del af indsatsen er de nye studerende og de studerende som
endnu ikke har prøvet en rigtig studiestart.
På kursussiden er der blevet oprustet. Det er således i dag muligt at komme til eksamensforberedende kurser på B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 og B9. Til de som er længere på studiet er vi også snart klar med mere
avancerede kurser som ultralyd. Med den udvidelse af kurser, er der også sket en øgning af undervisere hos
os. Vi sætter stor pris på vores engagerede og dygtige undervisere. Vil vi gerne have at de bliver endnu dygtigere. Der er derfor blevet arbejdet på workshops for dem.

På trods af endnu et år med Corona, så har der været medlemsfremgang. Der har igen i år været økonomisk
overskud, samtidig med at vi fortsat øger kursustilbuddene. FADL Odense er en sund forening med en
masse frivillige, der gør en kæmpe indsats for deres medstuderende. I skal alle have en kæmpe tak for indsatsen.
Odense Kredsforening er også privilegerede med dygtigt lokalt sekretariat. En særlig tak skal gå til vores
sekretariatsleder Bettina Kallehauge. Hun lægger en ekstraordinær indsats og engagement for vores forening og hun er værdsat af de frivillige og de medlemmer hun så ofte er ude hos.

Oplæg fra lokale udvalg i Odense
Kursusgruppen ved Emma Bengtsson
Vi har nu kurser til alle relevante moduler til bacheloren. Til kandidaterne tilbyder vi følgende nye kurser
Immunologi, Ultralyd: Abdominal, hjerte, lunge. Noget helt nyt…. FADL Talks, vi har afholdt følgende talks:
Mød en læge - Ph.D. studerende, Nanomedicin, Grønlandslæge/Færøerne, Kunstig intelligens. Emma opfordrer til at deltage som frivillig i kursusgruppen.
Eventudvalg ved Signe Vestbjerg
Året i Eventudvalget har som så meget andet været påvirket af COVID19. Vores tilbagevendende årlige
events måtte alle aflyses. Men da forholdene ændrede sig, fik vi stablet to nye events på benene.
I foråret afholdt vi online Påskebingo som erstatning for det ellers årlige julebingo-event. Det var en succes
til trods for det online format. Udvalget internt nød godt af at lave et event sammen igen.
I august afholdt vi for første gang FADL Havefest i haven på Hunderupvej. Vejret var imod os, men folk var
glade og formatet holdt. Det gav os erfaringer som kan bruges til næste års havefest.
Vi kommer ud af dette foreningsår med nye initiativer og friske kræfter til forhåbentlig at arrangere en
masse gode events, for medlemmerne i det kommende år. Vi vil bringe gamle klassiske events i spil i gen og
komme med nye events som ikke tidligere er afholdt.
Medlemsudvalg ved Freja Gram
Vi har haft det svært pga. Corona. Vi arrangerer en svampetur den 14. oktober, biograftur, investeringsoplæg i samarbejde med Lån og Spar Bank, rabataftale med Holy Fridge, ny rabataftale med Dan Viet. Vi er i
disse dage ved at købe 2 stk. nye kanoer til jer medlemmer. Vi har også brug for flere hænder, så sig endelig
til hvis I vil deltage.

Godkendelse af årsrapport v. revisor Kaj Kromann Laschewski (online)
Vi ender på et resultat på kr. 241.304, som er meget flot. Det bæger præg af at vi ikke har haft mulighed for
at afholde så mange arrangementer pga. Corona. Der er ikke fundet væsentlige fejl.

PAUSE
Behandling af indkomne forslag
Ændringsforslag 1: vedtaget at det går videre til urafstemning med 46 stemmer
Ændringsforslag 2: vedtaget at det går videre til urafstemning med 46 stemmer
Begge ændringsforslag blev vedtaget med 48 stemmer for, 0 imod og 0 blanke og går videre til urafstemning på mit.FADL da der ikke er 5% af medlemmerne tilstede generalforsamlingen.
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Oplæg fra Hovedforeningens formand William Wendler Thomassen
Økonomi:
Hovedforeningens budgetter er delt i fire, Hovedforeningens drift, Forhandlingsfonden, LVG-midler og
Uddannelsesmidler. Overordnet set går økonomien fint. Der er budgetteret med et lille overskud på
Hovedforeningens drift på 135.000 kr. Nye poster i Hovedforeningens budget er den nye nationale psykologordning, aktivitetspuljen samt forsikringsadministration ved ”Cowins”. Vores drift sikrer, at der
kommer penge ud og gøre gavn hos medlemmerne. Den langt største post i budgettet er vores ansatte. Et sekretariat bestående af dygtige mennesker, der hjælper jer som medlemmer og repræsentanter med opgaver, som vi ikke selv kan klare.
Overenskomster:
I året der gik har overenskomstforhandlingerne fyldt meget for alle vores overenskomstbærende udvalg og vores jurist Klaus. Repræsentanter fra hele landet lagde et stort stykke arbejde i at indsamle
krav, forberede sine argumenter og endeligt forhandle med regionerne og staten. Der blev forhandlet
nogle rigtig flotte resultater hjem på alle områder, de vigtigste kan ses på FADL.dk. Tak til forhandlingsdelegationerne, Klaus og til dig som medlem, der indgav krav, så vi ved, hvad vi skal kæmpe for til dig.
Sager:
Til tider overholdes rettighederne for os som ansatte ikke. Dette vil vi til enhver tid forsøge at løse. I år
har ikke været nogen undtagelse, og der har været adskillige sager at tage fat i. FADL har vundet boligsagen i Region Sjælland, en tutorsag på SDU, og der er fortsat andre sager.
Medlemsfordele:
Pr 1/1-21 trådte en ny forsikringsaftale i hus. Denne har tre grundpakker og indeholder, udover den
sædvanlige kollektive dækning og goder, som vi kender dem, en ny cykeldækning, hvilket vi ved har
været et ønske. Desuden er den omlagt til to halvårlige betalinger, ligeledes efter ønske fra jer som
medlemmer. Vi er startet med FADL talks, nationale foredrag, som vi vil lave flere af til næste år, og
derudover opstarter vi også et arkiv af undervisningsvideoer, FADL Tutorials, som forhåbentlig kan
hjælpe i jeres hverdag som medicinstuderende.
Studie og trivsel:
Studieundersøgelsen blev gennemført, og igen med flotte besvarelser. Nu skal rapporterne bruges til
at starte diskussionen med relevante beslutningstagere om, hvad der kan gøres for at komme nogle af
de problemer rapporten belyser til livs.
Dernæst er der pågået et stykke arbejde, der resulterer i, at der snart kan præsenteres en opdateret
guide til studenterforskning. Denne har til formål at beskrive både rettigheder og give et par gode råd
med på vejen om, hvad man kan gøre som studenterforsker.
Beretningen her er en kort overflyvning. Der er mange flere ting og emner, man kunne hive frem, tøv
endelig ikke med at stille spørgsmål eller række henvendelse til din fagforening!

Formænd fra de nationale udvalg
UPU – Uddannelsespolitisk udvalg ved formand Liv Therese Holm-Nielsen
Med denne beretning markerer UPU slutningen på et år, hvor vi trods omstændighederne endnu engang
har sat os for at bevare den høje grad af produktivitet og engagement, som kendetegner UPU. Desårsag har
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UPUs tilbagevende bestræbelse på at optimere rammerne for vores uddannelse også i år ligget os meget på
sinde.
En af UPUs absolutte kerneopgaver blev i dette foreningsår sat på kommissoriet og eksekveret. Der refereres her til den famøse Studieundersøgelse, som i år fik 2928 besvarelser sv.t. ca. 1/3 af alle studerende i
landet. Af de vigtigste hovedkonklusioner fra undersøgelsen kan nævnes, at andelen af dem, der er i (stor)
risiko for stressbelastning og depression, er steget med 10% siden 2019, så denne andel nu er på 36%. Derudover har 61% angivet at have fysiske manifestationer af deres psykiske problemstillinger. Endeligt angiver 55%, at de enten har fået et dårligt eller meget dårligt semesterudbytte pga. COVID-19. Blot disse få,
om end substantielle, resultater lægger i den grad op til en diskussion sammen med de relevante beslutningstagere – på såvel lokalt som nationalt niveau – om, hvad vi i fællesskab kan og skal gøre for både at
sikre fagligheden og højne trivslen. Det er et opfølgningsarbejde, vi i UPU er mere end indstillet på at arbejde videre med i det kommende foreningsår. Odense gør det godt, I bevarer fagligheden ved de eksamensforberedende kurser.
Inden længe kommer et nyt oplæg af Den lille lilla, FADLs guide til studenterforskning, som UPU er redaktør
på. Opdateringen er blevet udført i tæt samarbejde med Klaus. Den lille lilla indeholder interviews af studenterforskere, data om studenterforskning, gode råd til protokolskrivning og meget mere. UPU ser frem til
arbejdet med at promovere det nye oplæg af Den lille lilla i det kommende foreningsår, herunder at oplyse
de studerende om de aktuelle forhold omkring studenterforskning.
I dette foreningsår var det tredje gang, vi uddelte Klinikprisen mhp. at dele ud af erfaringerne med, hvad
der kendetegner det gode klinikophold. Denne gang gik den til Medicinsk Afd. på Regionshospitalet Horsens.
Vi har udført mange af de opgaver, vi har sat os for, i løbet af foreningsåret, og det er værd at være stolt af.
Vi ser frem mod næste foreningsår og de opgaver, det måtte byde på.
Tak for dette foreningsår og god generalforsamling til alle.
UAU – LVG - OU – William Wendler Thomassen
Pga. problemer med DSB lykkedes det ikke Thomas Tursø-Finnich at komme frem til generalforsamlingen. I
stedet kom William med en kort overflyvning over de resultaterne af dette års overenskomstforhandlinger.
Læs det fulde resultat her https://fadl.dk/fadl/loen-og-arbejde/overenskomster/overenskomstforhandlinger-2021.
Læs Thomas Tursø-Finnich beretning fra LVG 2021 her
National MFU ved Malou Tholin
Forsikring
Den nye forsikringsordning med Tryg trådte i kraft d. 01.01.2021. Den indeholder 3 overordnede pakker,
som dækker de forskellige behov vores medlemmer kunne have:
▪ Discount
▪ Anbefalet
▪ Udvidet
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Forhandlingen af den nye forsikringsaftale af taget udgangspunkt i medlemmernes ønsker som blev indhentet ved en spørgerunde i 2020. Det er bl.a. tilkommet både cykel og elektronik forsikring som en del af indboforsikringen. Efter medlemmernes ønske er betalingen af forsikringen under den nye aftale nu delt i to
betaling.
Der er i løbet af foråret også tilkommet personforsikring til samboende ikke FADL-medlemmer. Widgets for
både bil -og børneforsikring er blevet oprette på hjemmesiden.
77% af medlemmerne i FADL har forsikring.
Økonomisk:
Der blev præsenteret regnskab fra Tryg ved møde d. 24.06.2021. Dette viste et betydeligt overskud, som i
stor del tilskrives Corona. Det hensættes 0,8 millioner til vores reguleringskonto. Reguleringskonto fungerer
som et sikkerhedsnet som kan dække tab, hvis der skulle forekomme store skader hos vores forsikringstagere. Der er på nuværende tidspunkt 1.129.214,13 kr. på reguleringskontoen
Kittelkort
Der nu i alt er 45 forskellige kittelkort til rådighed, og der kommer 4 nye kittelkort i E2021. Derudover er
der flere nye kittelkort som ligger til korrektur og vil blive frigivet i løbet af det kommende repræsentantskabssår.
De 39 specialer
De 39 specialer skal opdateres. Primær tovholder på dette er Signe Riisgaard-Jensen (repræsentant i OKF).
Dette forventes at være færdigt i løbet af det kommende repræsentantskabsår.
Nationalt kursusudvalg
Dette er et nyt udvalg, der har til opgave at udvide samarbejdet kredsene imellem omkring høje faglige kurser.
På møderne fremlægger hver kreds deres kursusplan for det pågældende semester, øvrige kredse kan her
hente inspiration til nye kurser.
Der drøftes behovet for undervisere og om man med fordel kan bruge de samme undervise i flere kredse.
Den 30.08.2021 afholdte vi et sparringsmøde mellem Odense underviserne Bjarke og Søren og kredsene.
Det forløb supergodt. Der er stor interesse for de eksamensforberedende kurser. Der er en masse erfaringsudveksling i gruppen.
FADL talks
Opstod i Coronatiden. Vi ville gerne lave et tiltag overfor kandidaterne da vi ikke kunne afholde fysiske kurser. Her opstod ideen om at lave online foredrag om forskellige interessante emner. I F2021 afholdte vi følgende talks:
▪ Mød en læge - Ph.D. studerende
▪ Nanomedicin
▪ Grønlandslæge/Færøerne
▪ Kunstig intelligens
De blev afholdt som et nationalt samarbejde kredsene imellem. Der deltog ca. 150 personer.
E2021 har vi planlagt 3 stk. FADL Talks. Disse bliver nu fysiske i den kreds som har foredragsholderen og vil
så blive live streamet (håber vi) til de øvrige kredses medlemmer.
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FADL Tutorials
FADL Tutorials er et nyt projekt, som skal bestå af en række korte undervisningsvideoer på 2-5min der vil
være tilgængelige på mit.fadl. På nuværende tidspunkt er der skrevet manuskript til følgende emner:
▪ Lunger
▪ Hjerte
▪ Abdomen
Disse afventer gennemgang og godkendelse af speciallægerne og vi forvente at gå i gang med at filme i
starten af det kommende repræsentantskabsår.
Medlemsfordele
Vi kører forsat med Månedens medlemsfordel lokalt og nationalt. Der skal lægges en plan for resten af efteråret. Denne opgave videregives til det kommende nMFU i starten af de nye repræsentantskabsår.
Nationale feltkontorer
Efter en lang pause grundet Corona, genstartes de nationale feltkontorer rundt omkring i landet i efteråret
2021.
Andet
▪ Semesterpakker har fået et nyt design og semesterpakkerne for efterårssemesteret 2021 er sendt
ud.
▪ Netto gavekort ifm. indmeldelse i FADL og tilkøb af forsikring tilbydes også i efteråret 2021

Hvad vil det sige at være repræsentant? ved Johanne Lauridsen Kühl
Få ledererfaring, arrangere events og kurser, gøre en forskel, få nye bekendtskaber, mød repræsentanter
fra andre byer, forhandl overenskomster, Feltkontor, få din egen ide ført ud i livet.

Åbning af valg til repræsentantskabet og servering af mad
Opstillet og valgt blev følgende:
Emma Bengtsson
Lis wang
Rasmus Eika Jorgensen
Christian Berland
Randi Jensen
Marius Arlien-Søborg Blenkov
Sandra Egholm
Signe Vestbjerg
Christian Antonsen
Emilia Nejatbakhsh
Simon Shariff
Tommy Tran
Mikkel Steen Parm
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Suppleanter:
Michael Freltofte (suppleant)
Rasmus Yde Gravgaard (suppleant)

Valg af tillidsmand
Opstillet og valgt blev følgende:
Johanne Lauridsen Kühl
Nicolai Emil Johansen

kritiske revisorer
Opstillet og valgt blev følgende:
Mathilde Ambeck Aagaard
Nicolai Emil Johansen
Eventuelt
Tak for en fantastisk aften.
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