
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. 2 (KKR2) 

afholdes tirsdag d. 16. november kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Moises, Thomas, Søren 

TILSTEDE: Anna, William, Marie, Morten, Jeppe, Cathrine, Malou, Josefine, Clara, Christian, Peter, 

Kaare, Magnus, Rasmus Bo, Charlotte, Oscar, Rasmus V, Simon, Frederikke, Noah, Johan 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent  

Anna vælges.  

b. Valg af referent  

Frederikke vælges. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine vælges. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR1)* 

Godkendes uden anmærkninger.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendes med følgende tilføjelse 

 Bestyrelsesmøde i MOK (nyt punkt 18).  

  

2. Budget 2022* 

Gennemgang af første udkast for kredsforeningens budget 2022. Udkast eftersendes sær-

skilt.  

Ved Christian  

Budgettet præsenteres.  

Det pointeres, at det vil være ærgerligt at nedskalere på psykologhjælpen til vores medlem-

mer i KKF. Det noteres, at der under corona er brugt særligt meget på denne post, og at det 
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niveau gerne skal kunne fastholdes budgetmæssigt de kommende semestre. Der afsættes 

yderligere midler til psykologbistand til medlemmer.  

Konto 2180 ’Ejendomsskat’ skal justeres korrekt.  

Bevillingskonti; MOK har tilbagebetalt sidste regnskabsår grundet nedsat tryk (corona). Der 

er budgetteret med ’normalt’ niveau.  

Konto 1911: indtægter fra kurser i 2021 er markant lavere pga. mange aflysninger under 

corona 

Det pointeres, at budget for kursusvirksomhed, og for eksamensforberedende kurser, skal 

være separat.  

Konto 1560 ’Forsikringer’ er øget lidt, da vi bl. a. har fået ny ansvarsforsikring til KKF’s be-

styrelse. 

Budgettet godkendes som det foreligger. Evt. budgetjustering vil blive foretaget når omfan-

get af kursusvirksomheden for 2022.  

 

3. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Anna valgt til formand.  

Julebanko 15/12 klokken 17 forhåbentlig i auditorium på Panum. Æbleskiver 

og gløgg i klub bagefter. Alle repræsentanter skal gerne komme til vores ar-

rangementer både for at hjælpe og for at hygge. Peter kan hjælpe med kon-

takt til fakultet ift. lokaler. Har man gode gaveideer/kontakter, kan man 

skrive til AFU.  

Strikkeklub 25/11 klokken 16 i kantinen.  

ii. Kursusudvalget 

Der er bedre tilmelding til de kurser, der ligger sent på semestret. Konstitue-

rende møde afholdes i morgen klokken 17. Alle er meget velkomne til at 

dukke op til et uforpligtende møde. 
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b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Christian planlægger møde med TR. Skriv gerne til ham med ideer til, hvordan vi kan 

bruge dem.  

Forslag om fysiske dage på Panum, skrive til holdledere og spørge hvordan det går, 

gatekeeper til Klaus så hans arbejdsbyrde lettes.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Der er fortsat lidt lav dækning på løsvagter, KVB arbejder mere flere forskellige løs-

ningsmodeller. 

Der sker ændringer i opskrivningen pr næste år, da chanceopskrivningen fjernes. 

Fremadrettet skal man opskrive sig ’som normalt’ til vagter. Man vil også fremover 

kunne afmelde sig vagter op til 24 timer før vagten starter (modsat 48 timer nu).   

Det pointeres, at denne nyhed skal kommunikeres korrekt til vagttagere.  

Det vendes, hvad årsagen til nedgang i dækning af løsvagter kan være.  

- Der er kommet mange hold, så mange vagttagere arbejder på hold fremfor at 

tage løsvagter. 

- Faste opskrivninger har tidligere givet tendens til, at vagttagere er sendt langt 

væk. Dette burde ændre sig med den nye opskrivning næste år.  

- Medicinstuderende er attraktive, og der er mange andre jobtilbud. Eksempelvis 

Almen Praksis.  

Transportgodtgørelse udregnes fra Hovedbanegården, hvilket indimellem giver 

nogle skævvridninger for vagttagere som bor langt udenfor byen. Det er bestemt i 

Overenskomsten med RLTN.    

 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Planlægning af Landsrepræsentantskabsmødet har trukket ud, og program-

met bliver ændret lidt. 

Går godt med brug de lægestuderende i psykiatrien. 
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Der er fremgang i projektet med lægelig videreuddannelse. KBU’en bistår for 

nu. Måske bliver uklassificerede stillinger nedlagt, så alle bliver yngre læger 

skal ansættes i uddannelsesstillinger   

Arbejder med forhøjet fribeløb ind i 2022 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Ikke noget at tilføje 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Meddelelser findes på skrift. Der er nu ét samlet overenskomstudvalg med 

tre undergrupper i form af SPV-VT-gruppen (SVG), lægevikargruppen (LVG) 

og universitetsansatsgruppen (UAG). Kaare er valgt som sekretær for det 

fælles Overenskomstudvalg (OKU).  

Kaare er genvalgt som formand for SVG.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Thomas genvalgt til formand. Meddelelse på skrift 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Magnus genvalgt som formand. Meddelelse på skrift. Har for nyligt vundet 

en stor sag for et medlem i Århus.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Malou genvalgt som formand. FADL-talks i KBH i december. Del gerne even-

tet, når det kommer op. De har stadig en ekstra plads i KBH, og interesse-

rede repræsentanter er meget velkomne til at deltage i et uforpligtende 

møde.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Emma Bengtsson fra OKF valgt som formand. Studieundersøgelserne kom-

mer ud snart.  

e. FADLs Forlag  

Budget for 2022 godkendt i forlaget. Skal fejre jubilæum til næste år.  

Salg i oktober/november er ikke så gode som forventet, men tallene er stadig posi-

tive.  

Lagersalg i morgen. Inviter gerne alle venner til begivenheden.   
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f. Andre  

Ulla Weber stopper som dekan på SUND. Der kommer ny dekan pr 1/5-2022.   

Der kommer ny prodekan for uddannelse 1/8-2022.  

 

4. Ekstra plads i UPU  

KKF har en 4. plads i UPU, der ikke blev besat på KKR1.  

Cathrine opstiller og vælges.  

 

5. Eksamensforberedende kurser - og de kommende semestre 

Gruppen der arbejder med eksamensforberende kurser har afholdt kort statusmøde den 8. 

november. Status på arbejdet dette semester, og oplæg til diskussion af formatet og ind-

holdet de kommende semestre. 

Ved Christian 

Dette semester afholdes BHB 7./8./9. januar. Der kommer PR på dette snart. 

Der er ansat underviser, Christian Legart, til CKK. Datoer er her ikke fastlagt endnu. 

Jobopslag til genetikkursus bliver lavet forhåbentlig i næste uge.  

 

Ideer til næste semesters kurser:  

• Resten af 2. semester, især celle/væv/excitable celler.  

• Måske blot nogle af blokkene på celle/væv, hvis det er svært at finde underviser til 

hele kurset. Mulighed for kun at melde sig til nogle af blokkene, hvis man ikke føler, 

man har brug for ekstra undervisning i det hele.  

• CNS-kursus 

 

 

6. Status på byggeprojekter på B26* 

Som bilag findes oversigt over byggeprojekter på B26 udarbejdet af sekretariatet. Til orien-

tering 

Ved Christian 

Findes i bilag 
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7. Repræsentantskabskælderen 

Oplæg til at nedsætte en arbejdsgruppe, som vil være ansvarlige for det videre arbejde 

med repræsentantskabskælderen samt indretning af denne.  

Ved Christian 

Der nedsættes en arbejdsgruppe: Anna, Morten, Cathrine, Clara, Christian. Clara indkalder 

Peter kan skaffe bil og trailer 

 

8. PR 

Punkt omhandlende vores PR i FADL København. 

Ved Anna og Josefine 

Ønsker en gruppe, der skal være ansvarlige for PR. Skal have kontakt til PR-medarbejder i 

Hovedforeningen.  

Jobopslag til stillingen som kommunikations-/SoMe medarbejder er slået op.  

Anna, Josefine, Kaare og Christian melder sig til PR udvalget. Hvis man ønsker at deltage, er 

man velkommen. Kontakt Anna eller Josefine. Der bliver udarbejdet en ”how-to-Instagram” 

henvendt til repræsentanter.  

 

9. FADL Københavns Kredsforenings mål for kommende foreningsår 

FADL København sætter mål for hvert foreningsår, og sætter fokus på de områder, som vi 

gerne vil arbejde med. Oplæg til workshops og efterfølgende opsamling på hvad der skal 

være forenings mål i år. 

Ved Christian 

 

Arrangementer 

- Flere ad hoc arrangementer 

- Arrangementer målrettet specifikke semestre 

- Engagement af passive medlemmer i fx arrangementer 
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Overenskomstarbejde 

- Forskningsårsstuderende  

- Overenskomst i AP 

 

Interne mål  

- Bedre fællesskab i repræsentantskabet 

- Repperhulen 

- Repræsentantrekruttering 

- Bedre PR om foreningens sejre 

- Fremtidssikret økonomi i KKF  

- Bedre sammenspil mellem repræsentanter og sekretariat 

 

FADL-huset 

- Gøre det hyggeligt og attraktivt for medlemmerne at bruge FADL-huset 

- Blegdamsvej 26 mere klimavenligt 

 

Lokale tilbud til medlemmerne 

- Bedre understøttelse af Basisgrupper 

- Eksamensforberedende kurser 

- Fokus på lokale udvalg og lokale fordele for medlemmer 

 

Øvrige 

- Mere synlighed, gerne fysisk  

- Bedre sammenspil med vores Tillidsrepræsentanter 

- Fokus på studerendes mentale sundhed 

 

Nye arrangementer talt om i AFU 

- Female Invest til kvindernes kampdag 

- Russerarrangement 

- Ekstra hjælp til eksamensfester 
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10. Delegerede til Lægernes Pensionskasse 

På seneste HB møde blev det besluttet, at alle FADL-repræsentanter og suppleanter, der 

har en pensionsopsparing i LPK, må stille som delegerede på FADL listen. På HB møde forud 

for generalforsamlingen i LPK vil alle punkter blive gennemgået, og FADLs holdning vil blive 

’dannet’ / aftalt. Alle opstillede kandidater fra byerne er inviteret til dette HB-møde.  

Ved Christian.  

Man vælges for en 2-årig periode. Der er kun møde til selve GF. Jo flere opstillede, jo flere er 

der mulighed for, at vi kan få valgt ind. FADL stiller med en national liste og retningen dis-

kuteres først i repræsentantskaberne og lægges endeligt i HB. Man kan tænke over det til 

foråret.   

 

11. Valg af kritisk revisor suppleant til HF 

Kritisk revisor er Josefine, valgt sidste år for 2-årig periode. Noah vælges som suppleant.   

 

12. Valg af repræsentant til samværsudvalg 

Samværsudvalg nedsat i HF til vurdering af uheldige hændelser internt i FADL. Består af én 

repræsentant fra hver by. Josefine vælges fra KBH. Det pointeres, at der selvfølgelig er tavs-

hedspligt internt i udvalget.  

 

13. LREP november* 

Kort overflyvning af programmet for LREP november i Århus. LREP afholdes i weekenden 

19. - 21. november. 

Ved William.  

Der kommer nyt program, så snart det er godkendt af HB. 

Der opfordres til, at vi køber pladsbilletter sammen på vej hjem. Clara finder en afgang og 

køber billetter til dem, der er interesserede.  

Husk at prioritere Landsrepræsentantskabsmødet i marts i Odense. Der skal vælges for-

mand og næstformand. 
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14.  Studieteknikskursus 

FADL afholder studieteknikskursus den 5/12. Sidste afstemning i repræsentantskabet før 

afholdelse. 

Ved Anna 

Der mangler nogen til at hjælpe til på dagen. Cathrine, Noah og Josefine melder sig. Del det 

gerne med jeres venner 

 

15.  Forskningsårsstuderende - løn og vilkår 

HB har nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på forskningsårsstuderendes løn og vilkår lan-

det over forud for LREP november. Der afholdes opstartsmøde den 10.11.2021. Status på 

arbejdet. 

Ved Christian  

Der lægges op til et fælles udgangspunkt med efterfølgende arbejde med forskellige vinkler 

 

16.  Støtteansøgning* 

Der resterer 37.432,50 kroner af støttepuljen. 

PanumRunners søger om 4250 kroner 

PanumRunners støttes med 4250 kroner.  

 

17.  Julefrokost 

Repræsentantskabet holder julefrokost den 10. december. Nedsætning af arbejdsgruppe 

der vil stå for planlægning. 

Ved Christian 

Christian, Anna, Frederikke, William, Noah, Cathrine.  
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18.  Bestyrelsesmøde I MOK 

MOK afholder snart bestyrelsesmøde. FADL København stiller med to bestyrelsesmedlem-

mer til MOK. Opstillings- og stemmeberettigede er alle ordinære valgte repræsentanter og 

suppleanter.  

Rasmus Lindhart og Magnus Gibson opstiller og vælges.  

 

19. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Diskussion ang. løn til næstformanden i Hovedforeningen 

- Der skal være klare arbejdsopgaver, hvis posten skal aflønnes. Disse skal fore-

ligge før man siger ja. Vedtægtsbestemt er næstformandens eneste opgave at 

være stedfortræder for formanden ved dennes frafald.  

- Nuværende næstformand synes ikke, der skal være løn 

- Det pointeres, at der er mange andre som lægger et stort arbejde i FADL, som 

ikke er lønnede. 

 

Diskussion ang. psykologordning  

- Psykologordningen er omkostningstung, og tidligere er andre arrangementer / 

kurser blevet aflyst, der var mindre omkostningstunge.  

- Post corona antages det, at færre vil anvende psykologordningen.  

- Det er en rigtig god, og meget vigtig medlemsfordel, som ønskes at blive fast-

holdt.  

 

20. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

Mødedatoer tilføjes til FADL kalenderen hurtigst muligt.   

 

21. Snackansvarlige til næste møde 

Jeppe og Cathrine vælges.  
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22. Eventuelt  

FADL-husets mødelokaler er booket langt ud i fremtiden, og det er svært at afholde ad-hoc 

arrangementer.  

Kontakt Christian ved problemer, det kan for det meste løses.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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