
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. 1 (KKR1) 

afholdes tirsdag d. 19. oktober kl. 16.15 i kantinen 

 

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

TILSTEDE: Simon, Thomas, Johan, Rasmus L, Josefine, Peter, Noah, Oskar, Kaare, 

Christian, William, Cathrine, Malou, Moisés, Anna, Morten, Rasmus V, Jeppe, Charlotte, 

Magnus, Frederikke 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: William) 

b. Valg af referent (Forslag: Morten) 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Anna Blak vælges. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR10 og 

KKR10.5)* 

Godkendes. 

KKR 10.5 var ikke gyldigt grundet for få deltagere. Mødet blev ikke af-

holdt, referatet godkendes til arkivføring.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Støtteansøgning fra PMS bliver sendt ved mødets start og vurderes ved 

punktet støtteansøgninger.  

Derudover fremlægges en gennemgang af FADL som organisation ved 

Erik Harr (direktør i FADL), efter punkt 2.  
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2. Navnerunde 

Kort introduktion af alle repræsentanter og suppleanter.  

 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet* 

Forretningsordenen blev sidst grundigt revideret i 2020, og sætter rammerne for 

repræsentantskabets arbejde det kommende foreningsår.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger.  

 

4. Beretning om foreningsdrift i det forgangne foreningsår samt generalfor-

samlingen* 

Som bilag findes beretninger fra generalforsamlingen.  

Ved Christian.  

Generalforsamlingen forløb uden de store anmærkninger i år, dog med meget 

småt fremmøde fra medlemmer.  

Det foreslås at gøre generalforsamlingen mere festlig fremover, så der kan 

komme flere medlemmer. 

Kommentarerer hertil består i at der tidligere har været ganske udmærket frem-

møde, hvor der har været indslag af oplægsholdere og sociale indslag, hvor der 

måske også har været bedre reklame for generalforsamlingen. Så måske behø-

ver det ikke blive en reel fest, men større opmærksomhed og flere indslag der 

kunne gøre det attraktivt.  

Det foreslås også at måske koordinere generalforsamlinger med de andre byer, 

så der bliver større interesse for at deltager i de andre byers generalforsamlin-

ger.  

Det foreslås at holde det i studenterklubben for at give bedre mulighed for at 

vores medstuderende deltager. Samt at huske at bruge Facebook til promove-

ring.  

Der kan også eventuelt inkorporeres valg som en del af generalforsamling. 
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Der nedsættes en gruppe til at skabe et dokument med en plan til næste års ge-

neralforsamling. Denne består af: William, Christian, Noah, Peter, Charlotte og 

Josefine.   

 

5. Beretning om det afholdte valg til repræsentantskabet 

I år var der 24 opstillede kandidater. 202 medlemmer har stemt til valget, hvilket 

giver en stemmeprocent på 10.2%. Der er i alt afgivet 1133 stemmer, hvoraf 0 

var blanke. Valgresultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommer desu-

den i MOK i den førstkommende uge.  

Ved Christian.  

Valgresultatet kommer i MOK i næste uge og på hjemmesiden i morgen eller i 

overmorgen.  

Der pointeres at vi fremover kan reklamere mere for vores valg, også før som-

merferien. Dette for at skabe mere synlighed om det at stille op. Både med in-

formation om hvordan det kommer til at foregå og hvad det indebærer. Dette 

skal både være online og fysisk. Det bliver taget med i generalforsamlingsgrup-

pen så der bliver fulgt op på det. 

Det virker lidt intimiderende at skulle møde op på FADL for at høre mere om 

hvad det indebærer. Derfor kan dette suppleres med feltkontorer.  

Der var i år problemer med at de medlemmer der er kontingentfritaget på første 

semester ikke kunne stemme. Dette var et teknisk problem og meget beklage-

ligt, dog blev det løst før valget sluttede.  

 

6. Valg af kredsformand i FADL København 

Kredsformanden vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er 

de 21 ordinære valgte repræsentanter. 

Christian Benson opstiller og vælges.  
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7. Valg af bestyrelsen i FADL København 

Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 

ordinære valgte repræsentanter.  

a. Valg af 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer 

Opstillede: Morten, Anna, William, Josefine, Clara, Søren. 

Valgte: Morten, Anna, William, Josefine, Clara, Søren. 

b. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen  

Opstillede: Johan, Simon, Peter. 

1. suppleant: Johan 

2. suppleant: Simon 

3. suppleant: Peter 

 

8. Tilmelding til lokale udvalg i FADL København 

Repræsentanter og suppleanter kan melde sig til de lokale udvalg i FADL Kø-

benhavn. Udvalgene er selv ansvarlige for konstituering og valg af formand.  

a. Arrangement- og foredragsudvalget 

Tilmeldte: Josefine, Charlotte, Noah, Jeppe, Oskar, Marie, Anna, Christian, 

Cathrine, William. 

b. Kursusudvalget 

Tilmeldte: Marie, Frederikke, Malou, Christian.  

c. Lokalt medlemsfordelsudvalg 

Dette konstitueres ikke nu, men der bliver fulgt op på det der hører til her 

i AFU og nMFU. 

 

Man må altid møde op til møderne i alle de lokale udvalg.  
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9.  Valg af medlemmer til FADLs Hovedbestyrelse 

Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemme-

berettigede er de 21 ordinære valgte repræsentanter.  

Kredsformanden er født medlem til Hovedbestyrelsen.  

a. Valg af 3 ordinære medlemmer til Hovedbestyrelsen 

Opstillede: Moisés, Thomas, Peter, Morten. 

Valgte: Moisés, Morten, Peter 

b. Valg af 4 suppleanter til Hovedbestyrelsen 

Opstillede: Thomas, Malou, Rasmus L, Søren. 

1. Suppleant: Thomas 

2. Suppleant: Rasmus L 

3. Suppleant: Malou 

4. Suppleant: Søren 

 

10.  Valg til Hovedforeningens udvalg 

Medlemmer til Hovedforeningens udvalg vælges ved simpelt flertal. Valgbare og 

stemmeberettigede er både repræsentanter og suppleanter 

a. Det fælles overenskomstudvalg  

i. SPV/VT-gruppen (4 medlemmer) 

Opstillede: Kaare, Noah, Rasmus L, Simon, Rasmus V. 

Valgte: Rasmus L, Kaare, Noah, Simon. 

ii. Lægevikargruppen (4 medlemmer) 

Opstillede: Thomas, Peter, Rasmus V, Frederikke. 

Valgte: Thomas, Peter, Rasmus V, Frederikke.  

iii. Universitetsansattes gruppe (2 medlemmer) 

Opstillede: Magnus, Charlotte. 

Valgte: Magnus, Charlotte. 
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b. Uddannelsespolitisk Udvalg (4 medlemmer) 

Opstillede: Jeppe, Clara, Oskar. 

Valgte: Jeppe, Clara, Oskar. 

c. Nationalt Medlemsfordelsudvalg (3 medlemmer) 

Opstillede: Malou, Peter. 

Valgte: Malou, Peter. 

 

11.  Indstilling af kandidater til FADLs Forlags bestyrelse 

Valgbare og stemmeberettigede er de både repræsentanter og suppleanter. Val-

get afgøres ved simpelt flertal.  

Denne indstilling foreslås udskudt til foråret, tættere på Forlagets generalfor-

samling.  

Denne udskydes til tættere på Forlagets generalforsamling.  

 

12.  Rusintro E2021* 

Gennemgang og evaluering af Rusintro 2021.  

Ved Anna.  

Rusintro i år blev forsøgt afholdt anderledes end tidligere, hvor det blev gjort på 

færre dage og de nye studerende kom rundt i huset. Fremfor ”forelæsning” fra 

PowerPoint.  

Der kan ikke umiddelbart måles en forskel på denne model fremfor den tidligere 

model. Dette hovedsageligt grundet store udsving i tilmeldinger fra årgang til år-

gang.  

Fornemmelsen er dog at det fungerede bedre end den tidligere model. Det var 

også sjovere og nemmere at være repræsentant på den nye model.  

Uagtet tilmelding virker det som om de nye også bedre kan huske FADL på 

denne model. Derudover kan de bedre skelne mellem de forskellige aspekter af 

FADL.  
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Derudover kan vi overveje om vi fremover igen skal holde 1. semester eksa-

mensfest.   

 

13.  Eksamensforberedende kurser 

Arbejdet med eksamensforberedende kurser er så småt begyndt, og der ønskes 

yderligere rekruttering til arbejdsgruppen.  

Ved Christian.  

Der er en arbejdsgruppe i gang med at udbyde og forfine eksamensforbere-

dende kurser afholdt af FADL. I dette semester afholdes CKK, BHB og genetik.  

Der ønskes nogle mennesker der gerne vil engagere sig i dette arbejde eventuelt 

i samarbejde med kursusudvalget.  

Det pointeres at vi skal huske at uddelegere de mere administrative opgaver til 

sekretariatet.  

Der diskuteres om dette skal være et selvstændigt udvalg eller indgå i kursusud-

valget. Det starter med at være adskilt her i opstartsfasen og idéudviklingsfasen 

og kan derefter eventuelt samles.   

Arbejdsgruppe: Magnus, Morten, Rasmus L, Marie Glad, Peter, Frederikke, Chri-

stian.  

 

14.  T-shirts 

Hvert år bestiller vi t-shirts til repræsentantskabet.  

Ved Christian.  

Sidste år besluttede vi at købe T-shirts af lidt bedre kvalitet så der ikke skulle 

bestilles nye T-shirts til alle hvert år. Der opfordres derfor til at nye i repræsen-

tantskabet tager kontakt til William, for at få bestilt T-shirt i korrekt størrelse. 

Dette gælder også hvis man har mistet sin gamle.  

Det foreslås at købe lidt flere T-shirts så der er nogle man kan låne hvis man 

skal bruge flere.  
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15.  Studieteknikkursus 

Der er planlagt kursus i studieteknik d. 5/12, med samme underviser som FADL 

Odense anvender. Præsentation af kursus og eventuelle behov. 

Ved Anna.  

Anna har snakket med Rasmus fra Odense i forbindelse med at booke deres un-

derviser til studieteknikkursus. Han vil gerne komme over og afholde et lignende 

kursus i København. Dette bliver med alt sandsynlighed d. 5/12.  

 

16.  Støttepuljen 

Der resterer 39.912,50 kroner af støttepuljen.  

a. Scorebogen søger om 5000 kroner* 

Denne støtte er tidligere konteret som annonce fremfor støttepulje.  

Forslag om 5000 kr.  

For: 13 

Imod: 0 

Blank: 7 

Dette konteres som annonce fremfor støttepulje. 

b. PMS søger om 6800* 

Weekenden er afholdt, og tidligere har vi fra FADL støttet retrospektivt 

hvis vi har fundet dette relevant.  

Der argumenteres for at det er få mennesker (16 hvoraf 11 var fra KU) til 

en for mange penge. Der har desuden ikke været nogen egenbetaling. 

Det pointeres at vi skal huske at støtte sociale sammenhold på studiet, da 

der generelt er lavvande i frivilligheden.  

Der foreslås at støtte med 2480 kr. Dette svarer til en egenbetaling på 

50% og derefter kun den procentdel der er fra KU (73%). 

Der foreslås at støtte med hvad der svarer til hytten: 3400 kr.  
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c. Der stemmes mest vidtgående. Afstemning: 

6800 kr. (falder): 

for: 0 

imod: 20  

 

3400 kr. (falder): 

for: 6 

imod: 14 

 

2480 kr. (vedtages):  

for: 19 

imod: 1 

 

Der støttes med 2480 kr.  

 

17. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Konstituering af udvalg 

Planlægning af LREP november  

LREP november er d. 20-21 i Aarhus. Der er HB møde d. 19. Dette er åbent for 

alle repræsentanter. Indtil videre er planlagt at der skal diskuteres forskning og 

det medlemsnære fremtidige FADL til dette LREP.  

Flere repræsentanter støtter stærkt op om at debattere forskning på næste 

LREP. 

Tilføjelse af punkter til næste HB-møde:  

Evaluering af den nye sammensætning af de overenskomstbærende udvalg.  

Orientering om den byggetekniske gennemgang af B26, inkl. Kælder.  

Brugen til fremtiden (miljøpolitisk udspil hvor FADL har fået en mulighed for at 

få stor indflydelse, da lægeforeningen har meldt sig ud). 
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Forslag om fordeling af husleje fra FADLs Forlag mellem Hovedforeningen og 

Københavns kredsforening. 

 

18. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen (for foreningsåret 2021-2022) i bilag 

 

19. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Der har været afholdt strikkeklub og det var en stor succes. Der bli-

ver planlagt flere.  

ii. Kursusudvalget 

Der er desværre allerede blevet aflyst to kurser da der har været 

for få tilmeldte. Spred budskabet om vores kurser, da de har et rig-

tig godt ry og er meget billige.  

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Jesper synes det var sjovt at være valgrepræsentant. De vil gerne have 

flere arbejdsopgaver, så hvis vi finder på idéer hvor de passer ind, skal vi 

huske at bruge dem.  

Der foreslås at de bliver sat til at lave et arrangement der kunne være re-

levant fra deres side af. F.eks. trivsel på arbejdsplads eller lignende.  

Der foreslås at de bruges som bindeled mellem vores medlemmer og ju-

rist, så nogle af de forespørgsler der nu går til Klaus kommer til TR i ste-

det. De kan også bruges som bisiddere. Derudover kan de bruges til ar-

rangementer på Panum (bl.a. Pusterummet). 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Der er blevet ansat en ny sygeplejerske, Ditte, der skulle være faldet godt 

til og er kommet godt i gang. 
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Den nye direktør Claus er stadig glad for at være der.  

Der bliver holdt mange SPV-kurser for at overkomme den pukkel der op-

stod under corona.  

De bliver rost for deres brug af SoMe. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Brug de lægestuderende i psykiatrien rykker rigtig godt lige for ti-

den. Vi har fået endelig godkendelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab. 

Der har været afholdt LREP, hvor vi blev færdige med vores sund-

hedspolitiske udspil. 

Der har været generalforsamlinger rundt om i landet og dette er 

gået godt. 

Fra sekretariatet har der været afholdt MUS med alle ansatte fra-

set en enkelt.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet at tilføje 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

NOVO-sagen, der er fra regionerne blevet godkendt at give nogle 

penge tilbage til medlemmer for overarbejde. Der er dog problemer 

med at finde disse medlemmer. 

En ny sag fra region Syd der har skrevet at de ikke vil ansætte uden 

om deres egen vikargruppe. Der er stadig lidt usikkerhed på præcis 

hvad denne sag går ud på og hvordan det skal løses, men dette ar-

bejdes der videre med.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Der er nye kittelkort der næsten er færdigudviklet. Der bliver også 
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mulighed for at få en folder mere, så man har plads til alle sine kit-

telkort. 

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Studieundersøgelsen er ved at blive færdigbehandlet fra Køben-

havns side.  

e. FADLs Forlag  

September endte under forventet resultat, men ÅTD ser det stadig fornuf-

tigt ud i Forlaget.   

f. Andre  

Der har været generalforsamling i medicinerrådet hvor der er tiltrådt ny 

formand i form af Jesper Dogukan Gür. 

 

20. Snackansvarlige til næste møde 

Charlotte og Rasmus B 

 

21. Eventuelt  

Mødekalenderen bliver lagt ind i FADL-kalenderen i dag eller i morgen.  

Der er lavet mails til alle nye repræsentanter og de eksisterende grupper bliver 

opdateret.  

Når nøgler til huset er blevet indsamlet, bliver disse givet videre til de nye re-

præsentanter.  

3. semester har spoteksamen d. 3. november. Kaare vil gerne lave mad til de 

stakkels studerende en af dagene op til dette. Cathrine og Noah melder sig til at 

hjælpe med dette. 

Kaare efterlyser brætspillet the ’Kings Dilemma’. Så hvis nogen finder dette, kan 

man prikke ham på skulderen.  

Inden næste KKR kommer der til at være en lille gennemgang af budgettet så 

man er klar til mødet. Dette bliver en time inden mødet.  

Hvis man synes kommunikation med ens medstuderende er spændende, kan 
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man tage fat i Josefine eller Anna for at blive en større del af vores SoMe stra-

tegi, mere om dette på næste møde.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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