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Dagsorden til repræsentantskabsmøde nr. 4 (KKR4) 

afholdes torsdag d. 3. februar kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Charlotte, Morten, Peter, Søren, William 

TILSTEDE: Christian, Anna, Rasmus Lindhardt, Moises, Clara, Josefine, Marie, Rasmus Vester-

gaard, Johan, Simon, Kaare, Noah, Cathrine, Oscar.  

Google Meet: Magnus, Malou, Thomas, Jeppe 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Søren) 

Anna vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Charlotte) 

Cathrine vælges. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Kaare vælges. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR3)* 

Referatet godkendes uden anmærkninger. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Sara Lindholm fra HF er syg, og kommer ikke i dag. Punkt 3 (SoMe) flyttes til en anden dag, og 

udgår i dag. Punkt 7 (Fremtidens FADL) udskydes til næste møde, og udgår ligeledes.  

 

2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

Pointeres at folk kan melde ind, men at det ligger i bilag. Behøves ikke gennemgås minutiøst, da 

alle ikke har mødtes siden sidst. 

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Møde den 10/2 med henblik på Fastelavn, som kommer til at ligge den 24/2.  
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iii. Kursusudvalget 

Kursusplan er færdig, offentliggøres mandag. Sansefagskursus er stablet på benene til foråret.  

iv. PR-udvalget  

Møde med Sarah Lindholm forsøges planlagt i næste uge.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Ikke meget nyt, de har lavet en semesterplan for det kommende semester. Fjernet fra maillister 

fra overenskomstudvalg - men er velkommen til at skrive til dem direkte hvis relevant. De vil 

gerne med på kursus om konflikter og kommunikation. De vil gerne være mere aktive og synlige 

på Panum. Det foreslås at invitere dem til et af de kommende kredsmøder, for at introducerer TR 

og repræsentanterne for hinanden.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

VB arbejder på at øge dækningen af løsvagter, da der fortsat er potentiale her. Mere faste ram-

mer, bedre med kommunikation. SPV tidligere til vinterstartere: de har kørt 3 fulde hold igen-

nem for vinterstartere.  Generelt positiv oplevelse at have studerende, der endnu ikke er startet 

på studiet på kursus.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

William er på skiferie, Christian supplerer.  

Generalforsamling i Lægernes Pensionskasse (LPK), arbejde med ”Brug de lægestuderende i psy-

kiatrien” sendt ind til flere medier, med oplæg fra William (Politiken) og Christian (Dagens Medi-

cin). Meget potentiale.  

Gentofte Ort Kir vendes senere. Der kigges frem mod både Folkemødet på Bornholm og Folkemø-

det på Møn.  

Fremtidens FADL arbejder med fremtidens branding og udvikling af FADL.  

Studenterforskning vendes senere.  

Ny IT-medarbejder (Marcus) og ny SoMe medarbejder (Sarah).  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet yderligere. 
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iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

Diverse sager i Region Syd. Omhandlende SPV’er der ikke må ansættes direkte, feriepenge og 

vaccinatører på forkert løn.  

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Der arbejdes fortsat på muligheden for at opnå en aftale med Forsvaret, dog pt. stilstand. Initia-

tiv kan være at afvikle ’Forsvarets Dag’ på universiteterne i de forskellige studiebyer.  

3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

Afholdt møde i sidste uge, ikke nyt at berette. Kigger ind i mulige sager i Aalborg, afventer svar i 

henhold til dette.  

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Studieopstartsting: semesterpakker, kittelkort. Første møde i morgen i udvalget. Der ønskes sam-

arbejde med Hövding - dette er tidligere undersøgt, uden succes. nMFU vil kigge på det igen.  

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Der er fundet vinder af klinikprisen, offentliggøres snarligt. Studieundersøgelsen er klar, og kom-

mer snart ud.  

e. FADLs Forlag  

Lager i Nordjylland har rapporteret at der har været skader på flere af bøgerne. Der har derfor 

været lagersalg, da fejlene var kosmetiske, det har fået noget af det tabte tilbage. Dette har dog 

betydet et større tab, der lige skal opgøres.  

Årsresultat følger snarest.  

f. Andre  

Pr 1. maj 2022 ansættes Bente Stallknecht, tidligere vicerektor på KU, som ny dekan på SUND.  

SUND ansætter også ny prodekan for undervisning, ukendt tidshorisont for dette.  

 

3. Introduktion til Sarah Lindholm og fremtidig SoMe 

Sarah Lindholm er ansat som ny studentermedhjælper i Hovedforeningen med fokus 

på PR og SoMe. Sarah vil deltage ved punktet og introducerer sig selv.  

Ved Christian. 

Udsættes. 
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4. Debatpunkt* 

Debatpunkt omhandlende hvilket mandat man vælges på ved valg til Hovedbestyrelsen 

og nationale udvalg. Som bilag findes FADL Københavns vedtægter man kan orientere 

sig i. 

Ved Christian.  

 

5. Rusintroduktion* 

Som sidste semester afholder vi rusintroduktion i Huset i samarbejde med Vagtbu-

reauet. Gennemgang af indhold og afholdelse. 

Ved Anna. 

Model for Rusintro gennemgås, så forløbet er klar for alle der skal deltage.  

 

6. Eksamensforberedende kurser 

Kort tilbagemelding på sidste semesters afholdte eksamensforberende kurser 

Ved Christian. 

BHB og CKK-kursus har været afholdt i januar. Hhv 11 og 18 mødte op. CKK var en succes på 

trods af sen planlægning. Gode evalueringer, underviseren vil gerne undervise igen på dette se-

mester, og der er flere undervisere, som kan komme og hjælp lidt til. BHB var også en succes på 

trods af at underviseren var nødt til at afbryde undervisningen på dag 2, grundet corona-isola-

tion. Forventeligt større efterspørgsel på CKK end BHB. Vi vil gerne udvide dette semester med 

genetik og CNS, samt evt. blokke til celle/væv. Skal gerne bygges videre på kursusplanen.  

Det påpeges, at undervisere der arbejder på KU, er omfattet af en konkurrenceklausul, og mulig-

vis er bundet af denne. Dette undersøges via vores jurist.  

Til KKR5: Få styr på hvilke kurser vi gerne vil have til efterårssemestret (E2022), så vi er på for-

kant.  

 

7. Fremtidens FADL* 

Peter deltager i en arbejdsgruppe med Liv Holm-Nielsen (FADL Aarhus/Aalborg) og 

Emma Bengtsson (FADL Odense) der kigger på mulige måder at udvikle FADL på.  

Ved Peter.  

Udsættes. 
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8. Lægernes Pensionskasses Generalforsamling 

LPK afholder generalforsamling den 22. april. Deadline for indsendelse af punkter der 

ønskes behandlet på generalforsamlingen er den 11. marts. Oplæg med mulighed for 

diskussion af FADLs rolle til generalforsamlingen, og det videre forløb. 

Ved Christian. 

Generalforsamling den 22. april - med kampvalg. Fire opstillede lister; listen for lige pension, læ-

ger for klimaet, Lægeforeningen og FADL. På HB-mødet forud for generalforsamlingen dannes 

FADLs holdning - alle interesserede repræsentanter er velkomne.  

Der laves en sidste koncentreret PR-indsats op til valgets afslutning.  

 

9. Landsrepræsentantskabsmøde marts 

Næste LREP afholdes weekenden 25.-27. marts i Odense. På programmet er blandt an-

det formandsvalg.  

Ved William. 

Reklame for LREP i Odense i marts. Program: forskning og en masse andet spændende. Derud-

over; formandsvalg og næstformandsvalg! Man er mere end velkommen til at kontakte William, 

hvis man ønsker at høre mere om arbejdet som formand for Hovedforeningen.  

 

10.  Basisgruppebazar 

Der afholdes basisgruppebazar mandag den 21. februar klokken 14.00 foran Lunds-

gaard auditoriet. Nedsættelse af gruppe der vil deltage på dagen. 

Ved Christian.  

Noah, Cathrine, Christian, Kaare og Rasmus Lindhardt melder sig.  

 

11.  Forskningsårsstuderende workshop 

Lørdag den 19. februar afholdes der workshop vedr. forskningsårsstuderende i Aarhus 

og København samtidigt. Information vedr. dagen og programmet. 

Ved Christian.  

Opfordring til at komme til dette, ca. ½-dags møde. Alle repræsentanter, der er interesserede, er 

velkomne, og herfra laves der mål og en plan. Starttid på dagen er omkring klokken 11, der ud-

sendes tilmeldingslink. Der vil være forplejning på dagen. 
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12.  Repræsentantskabslokalet 

Repræsentantskabslokalet er blevet ryddet, og er nu klar til at vi kan indrette det. Dis-

kussion og planlægning af arbejdet. 

Ved Clara.  

Som udgangspunkt bliver det den 20. februar, at vi indretter repræsentantskabslokalet. Der er 

udsendt Doodle, der kan ændre dagen. Det er vigtigt, at der er bred opbakning til dette.  

 

13. Gratis 1. semester 

Kort orientering om vores nuværende gratis første semester.  

Ved Christian. 

Til orientering: På repræsentantskabsweekend skal vi diskutere det gratis 1. semester for stude-

rende på 1. semester.  

 

14.  Støtteansøgning* 

SATS søger om 4500 kroner. 

Det besluttes at der anmodes om et budget, inden denne ansøgning behandles.  

 

15. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Lægernes Pensionskasses generalforsamling 

Brug de lægestuderende i psykiatrien 

Gentofte Ortopædkirurgisk 

Folkemødet 

Fremtidens FADL 

Studenterforskning 

Til orientering til repræsentantskabet. 

 

16. Mødekalender 2021-2022* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

Der planlægges påskefrokost som erstatning for julefrokost snarest.  

 

17. Snackansvarlige til næste møde 

Noah og Josefine vælges. 
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18. Eventuelt  

Forslag om afslappet repræsentantskabsaften med fx brætspil - opbakning til dette, meld blot ud 

når folk har tid og sidder der.  

Man er altid velkommen til at kontakt Christian, hvis man ønsker at få optaget et punkt på dags-

ordenen.  
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