
Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Dagsorden til repræsentantskabsmøde nr. 10 (KKR10) 

afholdes torsdag d. 9. september kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Bedes sendes til christian.benson@fadl.dk hurtigst muligt. 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Anna) 

Anna vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Moisés) 

Thomas vælges.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

William vælges. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR9)* 

Ingen indvendinger, referatet fra KKR9 er godkendt. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Meddelelser 
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a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF) 

i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

FADL har afholdt DHL med ét enkelt hold, men vi havde 8 hold tilmeldt via PanumRun-

ners. Der var god tilslutning og god stemning. Det var svært at finde rundt i mit.fadl., 

måske derfor kun ét hold var tilmeldt. Samarbejdet med PanumRunners fungerede rig-

tig godt.  

Rusintro kommer senere på dagsordenen. 

 

 

ii. Kursusudvalget 

Blev åbnet i mandags i god tid. Kun 2 tilmeldinger indtil videre. Der mangler en psyki-

atriunderviser, der er taget kontakt til den gamle underviser, så deres materiale går i 

arv, ellers skal der laves et jobopslag. 

Dermatologi-underviseren har meldt fra grundet personlige årsager, men ønsker at 

starte op igen næste år. 

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Intet nyt. 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

De vil være med til valgdage på Panum. 

c. FADL København Vagtbureau (KVB) 

Den nye direktør Claus Hovej er kommet godt ind, alle er meget glade for ham. Der be-

gynder en ny sygeplejerske 1/10. Tidl. Ansat i akut/anæstesi, skal hjælpe på VT-
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området, der kan hjælpe med at aflaste de øvrige medarbejdere. Der er i dette seme-

ster startet rigtig mange SPV-hold op, og de er i fuld gang.  

Søren Christiansen og Claus Hovej har set på holdopsigelsesvarsel; holdmedlemmer er 

omfattet af funktionærloven, og har herved 1 måneds opsigelse. Det opfordres, fra 

VB’s side, at man opsiger med 2-måneders varsel af kollegiale årsager, så de reste-

rende holdmedlemmer ikke skal dække ekstra mange vagter, før der bliver ansat nye 

medlemmer på holdet.  

Vi kan ikke finde ”holdlederguiden” på hjemmesiden, William og Christian vil følge op 

på dette.  

 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

LREP planlægges, skal afholdes i Aalborg, vi håber på at se jer alle! FADL dækker 

transportudgifter i forbindelse med deltagelse i LREP.  

BDLIP har snart en færdig folder. Der er kommet 2 nye cases og et opdateret hold-

ningspapir. 

Lægelig Videreuddannelse: Snart skal processens genstartes, den forløber ufordelag-

tigt er meget anstrengt og uheldig.  

I 2018 begynder processen. I slutningen af 2019 når man at have ét gruppemøde. Der-

næst kom COVID-19, og mange møder blev aflyst. Myndighederne har kørt processen 

meget uhensigtsmæssigt, dagsorden på 200 sider blev sendt ud med én dags varsel. 

Flere organisationer har gjort indsigelser imod dette.  
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ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet at tilføje.  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

OU har modtaget mail fra OUH om, at de forbyder afdelinger at ansætte studerende På 

SPV-OK. Kaare og OU følger op på dette.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Gentoftesagen er godkendt af HB. LVG og OU undersøger en bedre organisering af de 

3 overenskomstbærende udvalg, der  

1) Øger rekrutteringen særligt vest for Storebælt 

2) Mindsker det administrative arbejde og sætter fokus på det overenskomstmæs-

sige 

3) Gør det nemmere og sjovere at være en del af en OK-udvalg 

4) Faciliterer ide- og erfaringsudveksling 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Intet nyt 

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Intet nyt 

e. FADLs Forlag  
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Forlaget er flyttet ind, de var med til rusintro, det var en stor succes. Camilla er nyan-

sat, erfaring med SoMe og marketing, hun har en baggrund i litteraturvidenskab. Drif-

ten af Forlaget er stabil og økonomien ligger pænt for året.  

Der kommer arrangementer i huset snart med musik og hygge. Alle er velkomne.  

15. sep. Er der møde om E-bogsstrategi, for her står FADLs forlag svagere ift. Andre 

forlag. 

f. Andre  

- 

 

3. Curriculy* 

Efter dialog er vi nået frem til en aftale med Curriculy. Diskussion af videre for-

løb, herunder indspilning af reklamespot.  

Ved Christian.  

Se den endelige kontrakt vedhæftet i mailen. Der skal styr på reklamespots. Der kom-

mer 20 podcasts.  

Derudover, skal vi finde repræsentanter, der har en god stemme til at levere dem, vi 

satser på at kunne optage spots hos Morten Ruge (LubDub Productions).  

Vi kunne indrette budskabet efter FADLs grundsøjler. Men også noget, der er særligt 

relevant for denne målgruppe 

- Overenskomst 

- Forlag med bøger til studerende 

- Forsikring 
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- Uddannelsespolitik 

- Kurser 

- Lægevikarer 

- Psykologhjælp 

- Sociale arrangementer 

 

Det foreslås, at KKR nedsætter en lille arbejdsgruppe. 

Kaare, William og Johan melder sig. Kaare indkalder til møde. Arbejdsgruppen går vi-

dere med stemmer. 

 

4. Udkast til mødekalender 2021-2022* 

Udkast til mødekalender for 2021-2022, afstemt efter Hovedforeningens møde-

kalender.  

Ved Christian. 

Aalborg er placeret som vært for to LREP i træk, dette er en fejl, og vil blive rettet.  

Forslag om, at enkelte KKR-møder placeres onsdag, dette noteres.  

 

 

5. Generalforsamling og valg* 

Vi afholder generalforsamling i Københavns kredsforening den 12. oktober. Vi 

skal nedsætte et generalforsamlingsudvalg, der vil stå for planlægning af afhol-

delse, herunder mad, underholdning og inputs.  
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Som bilag findes oversigt over diverse deadlines i forbindelse med afholdelse af 

generalforsamling og valg til repræsentantskabet.  

Ved Christian.  

Generalforsamlingen afholdes i år den 12. oktober. 

Man kan opstille som repræsentant i receptionen, ved udfyldelse af blanket, og her får 

man også udleveret ”Code of Conduct”, som beskriver hvordan vi fører fair og pæn 

valgkamp, samt et introduktionsdokument til repræsentantskabet. 

Der er introduktionsmøder den 15. og 16. september, hhv. klokken 17-18 og 16-17.  

Christian og Malou deltager den 15., Christian, Søren og Anna deltager den 16.  

Man kan også stille op online, dette åbner indenfor de næste par dage.  

Generalforsamlingsudvalg bliver Anna, Kaare, Frederikke, Peter og Christian.  

 

I år har ikke været et repræsentativt år som repræsentant, så hvis nogle er i tvivl om de 

ønsker at genopstille, er man velkommen til at kontakte Christian og få vendt tankerne.  

 

6. Ny i repræsentantskabet 

Josefine og William har udarbejdet et revideret introforløb til nye repræsentan-

ter. Der ønskes en gennemgang af udspillet og forslag til eventuelle forbedrerin-

ger. Bilag eftersendes. 

Ved Josefine / William.  

Josefine og William har udarbejdet er fint dokument vedr. det at være ny i repræsen-

tantskabet.  
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Christian og Morten vil deltage på næstkommende IMCC-møde, og reklamere lidt for 

arbejdet i FADL, og svare på spørgsmål hvis der er nogle som eventuelt kunne tænke 

sig at stille op.  

William og Frederikke vil også reklamere for arbejdet i FADL på næstkommende man-

dagsmøde i Studenterklubben.  

 

 

7. Eksamensforberedende kurser 

Statusopdatering vedr. afholdelse af eksamensforberedende kurser, og endelig 

beslutning af hvilke vi vil tilbyde dette semester. Det ønskes, at der nedsættes 

en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med planlægningen og afholdelsen af 

eksamensforberedende kurser. 

Ved Christian. 

Vi bør beslutte i dag, hvilke kurser vi ønsker. Så kan vi allerede i dag sende jobopslag 

ud og påbegynde forberedelse. Det foreslås, at underviserne selv bedst kan tilrette-

lægge kurset i bedst tid, og mange har gode erfaringer selv som undervisere. 

Christian og Frederikke var til møde i Odense med erfaringsudveksling: 

Sørg for at lægge det 1) i god tid før eksamen 2) start med få kurser og gør dem gode 

3) bland teori og praksis. 

Det diskuteres hvad vores primære målgruppe skal være, og nedenstående forslag stil-

les.  

Afstemning om hvilke kurser vi ønsker at udbyde;  
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1) 1. semester   0 stemmer 

2) 1. semester + genetik  13 stemmer 

3) 1. semester + genetid + ledundersøgelse 0 stemmer 

4) 1. semester + genetik + CNS  1 stemme 

 

Det vedtages, at der skal laves kurser for 1. semester (BHB + CKK) samt genetik. 

Christian, Søren, Marie, Malou Frederikke, Peter og Rasmus vælges som kursusar-

bejdsgruppe. 

 

8. Vedligeholdelse af bygning og facade 

Der vil på mødet blive givet en kort opdatering på nuværende udfordringer / ar-

bejdsopgaver i forbindelse med vedligeholdelsen af B26.  

Ved Christian.  

1) Der er kommet fugt i repræsentantskabslokalet, og mug i nogle af møblerne.  

Det undersøges om ventilationsanlægget er stået af, eller om det ikke er kraftigt nok.  

Derudover skal der males med diffusionsmaling igen. Forslag om at sætte et hydrome-

ter op (til at måle luftfugtighed i lokalet).  

Vi afventer dem der installerede ventilationen, som vil undersøge nærmere.  

 

2) Der er kommet mødelokale kaldet ”baghusets mødelokale” ude i den gamle recep-

tion, alle har fået kalender invitation til at se dette.  
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3) Revner i bygningen: Erik har kontaktet bygherrerne fra naboejendommen, og det un-

dersøges hvem der har forsaget skaderne i bygningen, og hvem der skal hæfte for re-

paration af disse. William og Erik vil følge op, evt. behov for uvildig gennemgang af 

bygningen. 

 

9. Basisgruppebazar 

Der afholdes Basisgruppe Bazar den 20. september. Diskussion af KKFs rolle til 

dette, eventuelt oplagt samarbejde med FADLs Vagtbureau.  

Ved Christian. 

Det forslås, at FADL også deltager. Det ligger kl. 14-16 / 17.  

Det besluttes, at FADL deltager alene, uden Vagtbureauet. 

Morten, Josefine og Anna melder sig.  

Christian har kontaktet tutorerne mhp. tilmelding.  

 

10. Opsamling på uddeling af flyers 

Repræsentanter har været på Panum og været i kontakt med en del medlem-

mer; opfølgning på disse medlemmers ønsker.  

Ved Kaare / Josefine.  

Kaare fandt på at dele flyers ud på Panum. De drøftede gode elementer ved FADL 

samt hvad der kan blive bedre. 36 har besvaret (se bilag udsendt i dag). Overenskomst 

og løn fylder mest. Dernæst forsikring. Det var god stemning og de ønsker flere arran-

gementer fra FADL samt digitalisering af lønbilag. 
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Forslag: Tage oversigten med til KKR1. 

Kaare tilføjer; han er skræmt over hvor lidt 2. og 3. semester kender til os. Forslag om, 

at vi er mere synlige overfor disse studerende, og får mindet dem om, at tingene nok 

skal gå. De virker pressede og stressede, og har nok behov for, at der er nogle som er 

der for dem.  

Forslag: Vi laver mad for medlemmerne, f.eks. til 2. semester i ugen op til deres eksa-

men.  

  Synlighed på Panum 

Sekretariatet vil bistå med nogle ”Panum-kits”, der skal gøre det nemt for re-

præsentanter at tage et par timer på Panum og snakke med medlemmer, hvis vi  

Ved Christian.  

Sekretariatet vil gerne hjælpe til. De laver et sæt klar til os med roll-ups, bolsjer mm. 

Så hvis man har et ledigt øjeblik, så kan man tage et ”kit” og tage derover. 

Det kan overvejes om VB også skal deltage, men det er oplagt, at denne tætte kontakt 

til medlemmerne, er noget vi har selv. 

 

11. Evaluering af Rusintro 

Rusintro afholdes 6.-8. september, og vi afprøver et nyt format halvdelen af in-

troerne. Evaluering af den samlede Rusintro, og de nye tiltag vi har taget i år. 

Ved Anna.  

Det har gået fint, der er kørt 2 slags modeller. 1) PowerPoint-præsentation 2) Poste-

løb. Særligt 2) har forløbet særligt godt. VB, forlaget og sekretariatet har nydt det, men 
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midt på ugen var VB stresset og lavede det om, så det blev flyttet ned i kantinen. Det 

er en god idé fremadrettet at have styr på lokaler på forhånd. 

Der er stor ros til den nye form for rusintro med posteløb, det fungerer meget bedre, at 

de faktisk møder sekretariatet og Forlaget, det er dynamisk.  

Der skal mere tid imellem FADL og VB-indslaget. Der skal også forsikring med som sin 

egen ”post”, fx sammen med eksamensforberende kurser under posten ”medlemsfor-

dele”. Forlagsposten kan sagtens være uden en repræsentant, de kører det godt selv. 

Det henstilles til, at vi kører det sådan her næste år. 

 

12.  Evaluering af FADL på Rustur 

Kort evaluering / erfaringsudveksling fra de FADL-hold der har været afsted på 

Rustur.  

Ved holdene.  

Kaare beretter om FADL på rustur. Det er gået godt. 

Kaare sender et spørgeskema ud til dem der har været med FADL på  rustur, hvor det 

nye FADL-oplæg bliver revurderet.  

 

13.  Russerfest 

Vi afholder Russerfest, i samarbejde med Tutorerne, for alle de nye studerende 

lørdag den 11. september. Rusvejlederne er også inviteret. Diskussion af de sid-

ste praktiske ting, samt forventninger til repræsentanterne.  

Ved Anna.  
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Anna fortæller om hvordan russerfesten afholdes. Vi mangler folk til oprydning.   

 

14.  Evaluering af vores projektmål* 

I starten af foreningsåret lavede vi en oversigt over hvilke projekter vi ville ar-

bejde med. Gennemgang af disse, og evaluering af hvilke vi har prioriteret, og 

hvilke vi kan overveje at lade gå videre til næste foreningsårs repræsentanter. 

Der ønskes events med fx Pusterummet - særligt i forbindelse med arbejdet med at 

forbedre den mentale sundhed på studiet.  

 

15. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Der ønskes et punkt om bygningen. William fortæller, at der tager han videre, men det 

hører ikke hjemme på HB. 

Punkt om rusintro skal med, men det er allerede på. 

Lægernes Pensionskasses generalforsamling. Tidligere har mandater været fordelt 

mellem Lægeforeningen og FADL. Efter opstilling af listerne ”Læger for klimaet” og 

”Lige pension” er der opstået kampvalg. FADL mistede som resultat heraf nogle dele-

gerede til generalforsamlingen. HB skal vende; hvad vil FADL gerne ifbm. generalfor-

samlingen i LPK? Hvad er vores dagsorden. Vil vi forsøge at ændre valgperioden? Den 

blev sat op til 2 år, fremfor 1 år (som tidligere). Klimadagsordenen fylder meget for vo-

res medlemmer, så den skal også fylde for os. Det vurderes, at det er fint at der er en 

solidarisk fordeling af FADLs antal delegerede, men at fordelingen skal afspejle hvor 
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der er flest medlemmer (flest delegerede fra København). Det henstilles til, at vi tager 

dette med som punkt til næste-næste KKR (2) og det tages videre med til HB også. 

 

16. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag. 

Der er LREP sidste weekend i september, 25-26 /9. Der er GF 12. oktober. Første re-

præsentantskabsmøde er den 19. oktober.  

 

17. Snackansvarlige til næste møde 

KKR1 den 19. okt. William og Christian vælges. 

 

18. Eventuelt  

Alle takker for et godt møde. Tak til dirigent og referent 
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