
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. 9 (KKR9) 

afholdes mandag d. 20. juni kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Oscar, Rasmus L, Cathrine, Kaare, Marie, Magnus  

TILSTEDE: Peter, Jeppe, Moisés (alumne), Josefine, Malou, Rasmus V, Johan, Simon, 

Charlotte, William, Søren (alumne), Frederikke (alumne), Morten, Clara (alumne), 

Anna, Christian, Thomas (16.45) 

Gæster: Arendse, Louise, Alexander, Inbar, Rebecca.  

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Peter) 

Peter vælges.  

b. Valg af referent (Forslag: Marie) 

Christian vælges.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Frederikke vælges.  

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR8)* 

Godkendes uden anmærkninger.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendes uden anmærkninger.  

 

2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 
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Ingen kommentarer.  

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Der afholdes kandidatreception den 23. juni.   

Der er blevet afholdt eksamenshygge for 1. semester efter TPK.  

iii. Kursusudvalget 

Intet nyt.  

iv. PR-udvalget  

Intet nyt.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Intet nyt.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

KVB har fået godkendt fondsansøgning hos Lundbeckfonden til nyt psyki-

atrikursus, så kurset nu kan sættes i søen og igangsættes.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Der har været afholdt 2. ansættelsessamtale til stillingen som sek-

retariatsleder i Odense, og ansættelsesudvalget går videre med at 

indhente referencer mv.  

Liv og Emma (hhv. formand og næstformand respektivt) i Hoved-

foreningen samt Clara fra KKF har været på Folkemødet Bornholm.  

Forhøjet SU-fribeløb i 2022 er godkendt igennem embedsapparatet 

nu, og der er ingen grænse for indtjening i 2022.  

William har været til møde i arbejdsgruppe 1 vedr. lægelig videre-

uddannelse. Arbejdsgruppen fortsætter med at mødes, da den en-

delige revision ikke er færdig.  

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

SVG har været til mæglingsmøde med Region Syd forrige 
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uge, omhandlende instrukssagen.  

Derudover en mindre sag omhandlende covid-19 vaccinatø-

rer - og hvilken overenskomst de skulle være placeret på. 

Yderligere til instrukssagen; RLTN melder tilbage, at de ikke 

kan kommentere yderligere, hvis der ikke henvises til kon-

krete sager. Klaus (jurist i Hovedforeningen), arbejder videre 

med at frembringe de konkrete sager.  

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Der har været mægling mellem FADL, RLTN og Region Syd 

omhandlende vikarers (lægevikarer) ret til transportgodtgø-

relse. RLTN har taget FADLs parti, og vi har rettet henven-

delse til Region Syd.  

Gentofte Ortopædkirurgisk Hold; FADL og RLTN skal i Vold-

giftsretten, forventes at ske i november.  

3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

Intet nyt.  

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Intet nyt.  

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

UPU har diskuteret hvilke områder de i fremtiden vil arbejde med. 

Bl. a. vil meget af dataarbejdet med Studieundersøgelsen blive ud-

ført af sekretariatet fremover, så repræsentanter i UPU har bedre 

tid til promovering og PR af Studieundersøgelsen.  

Derudover har der været snak om at opdatere nogle ældre ’FADL 

Mener’.  

e. FADLs Forlag  

Der er afholdt generalforsamling i Forlaget, og konstituerende bestyrel-

sesmøde. Johan (KKF) er valgt som bestyrelsesformand, og Simon (KKF) 

er valgt som næstformand.  
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Lille bekymring i Forlaget angående de høje papirpriser, som presser hele 

forlagsbranchen i øjeblikket.  

Afholder bestyrelsesseminar i morgen.  

f. Andre  

SUND fakultetet (Københavns Universitet) har fået ny prodekan for ud-

dannelse - Jørgen Kurtzhals, tidligere studieleder på studiet. FADL glæder 

sig til det fortsatte samarbejde.  

 

3. Evaluering af 1. semesters eksamenshygge 

16. juni afholdte KKF i samarbejde med 1. semesters holdrepræsentanter eksa-

menshygge i Fælledparken. Evaluering af dagen.  

Ved Anna.  

God deltagelse af repræsentanter - omtrent 70 studerende på 1. semester del-

tog. Enkelte indmeldelser, og rigtig god stemning undervejs. Vi havde en god 

samarbejdspartner i 1. semesters Holdrepræsentanter, som også havde en god 

oplevelse på dagen.  

 

4. Kandidatreception 

Vi holder kandidatreception den 23. juni fra klokken 14-18 for nye læger i Kanti-

nen. Mulighed for at tilmelde sig og komme forbi og hjælpe på dagen.  

Ved Anna.  

En ganske hyggelig eftermiddag med bobler, kransekage og vindruer mv. Vagt-

bureauet giver et par gaver til de vagttagere som har lagt flest timer i VB under 

deres studietid.  

Deltagende repræsentanter: Anna, Charlotte, Christian, Morten, Josefine, Clara, 

Malou 
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5. Eksamensforberedende kurser* 

Tilbagemelding og orientering om dette semesters afholdte eksamensforbere-

dende kurser.  

Ved Christian. 

Mundtlig orientering vedr. dette semesters eksamensforberedende kurser. Der 

tilkendegives, at arbejdsgruppen kan drage erfaringer fra dette, og tidligere se-

mestres kurser, og planlægge næste semesters eksamensforberedende kurser.  

Der tilføjes; afholdelse af kurset tidligere, bedre forventningsafstemning (kom-

munikation) omkring kurset forud for afholdelse (tilføjelse af kursusbeskrivelse), 

optimering af formatet så det bedre afspejler behovet hos de studerende - her 

diskuteres særligt om kurset skal være fuldt pensumsdækkende, eller om det 

skal være opsamlende i forhold til de relevante emner op til eksamen.  

Hvis man ønsker at bidrage til arbejdet med de eksamensforberedende kurser, 

er man velkommen til at kontakte Christian.  

 

6. Rusintroduktion E2022 

Anna, Cathrine og Christian har mødet med Vagtbureauet om afholdelse af 

Rusintro d. 15. juni. Tilbagemelding og diskussion af formatet tages mundtligt.  

Ved Christian. 

Møde afholdt med VB sidste uge, omhandlende Rusintroduktionen E2022. For-

matet minder om tidligere, med enkelte forbedringer og optimeringer; kommuni-

kation med de studerende bliver mere håndteret af repræsentanter, afholdes 

over flere dage end tidligere, og afholdes lidt senere efter semesterstart, da det 

vil være bedre for både repræsentanter og nye medicinstuderende.  

Thomas argumenterer for, at vi laver nogle fælles slides / guides til slides til alle 

poster, så alle repræsentanter er godt rustet.  

Vi udarbejder en folder, som repræsentanter på FADL på Rustur kan give til de 

nye studerende, hvor deres Rusintroduktionstid står på.  
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7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer til FADL København og FADLs Vagtbu-

reau 

Clara og Søren bliver uddannet læger, og udtræder af bestyrelserne i FADL Kø-

benhavn og FADLs Vagtbureau.  

Johan og Simon oprykker som ordinære medlemmer, og Peter oprykker som ny 

1. suppleant. Der skal således vælges ny 2. suppleant og 3. suppleant.  

Ved Christian.  

Christian præsenterer arbejdet i bestyrelserne.  

Rasmus V og Noah opstiller. Ved afstemning vælges Rasmus V. som 2. supple-

ant og Noah som 3. suppleant.  

 

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedforeningen 

Moisés og Søren bliver uddannet læger, og udtræder af bestyrelsen i Hovedfor-

eningen (Hovedbestyrelsen). Thomas oprykker som ordinært medlem, og Ras-

mus Lindhardt oprykker som 1. suppleant, Malou som 2. suppleant. Der skal så-

ledes vælges ny 3. suppleant og 4. suppleant.  

Ved Christian.  

Christian præsenterer arbejdet i bestyrelserne.  

Noah og Johan opstiller. Ved afstemning vælges Johan som 3. suppleant og 

Noah som 4. suppleant.  

 

9. FADL på Rustur 

FADL besøger rusturene igen i år. Der var tilkendegivelse fra repræsentanter på 

KKR7, og vil på dette møde ligeledes være mulighed for dette. 

Ved Christian. 

Josefine, Malou, Rasmus V, Cathrine, Kaare, Thomas, Simon, Johan, Noah, Clara 

(ved behov) meldte sig på KKR7.  
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10. DHL 

Fredag den 2. september afholder vi DHL i samarbejder med PanumRunners. In-

formation om dagen, og tilkendegivelser fra repræsentanter der kan deltage. 

Ved Anna. 

Afholdes fredag den 2. september klokken 16 i Fælledparken. Et af de største 

arrangementer vi afholder for vores medlemmer, og det plejer at være en rigtig 

sjov og hyggelig eftermiddag/aften.  

Reklame for dagen, og påmindelse om at få sat dette i kalenderen. Man er na-

turligvis velkommen til at melde sig som løber også.  

 

11.  Landsrepræsentantskabsmøde september 

LREP september afholdes i København lørdag den 24. september.  

Anna, Morten, Peter, Noah, Oscar, Cathrine og Christian er i arbejdsgruppen. 

Mulighed for at tilmelde sig denne.  

Ved Christian.  

William og Johan melder sig til arbejdsgruppen.  

Morten og Anna minder om, at LREP september er kortere end andre LREP (blot 

1 dag), og det styrker fællesskabet i repræsentantskabet og nationalt at deltage 

i LREP - og planlægningen heraf.  
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12.  Intern tillidsrepræsentant 

På repræsentantskabsweekend blev vi enige om, at vi ville vælge en intern til-

lidsrepræsentant i repræsentantskabet, der skal kunne støtte og hjælpe både 

nye og gamle repræsentanter. Tiltaget er ment proaktivt og som et supplement 

til vores ’mentorordning’. Vi skal ligeledes beslutte, hvilke rammer denne valgte 

tillidsrepræsentant har.  

Ved William.  

William introducerer intern tillidsrepræsentant. Efter punktet blev præsenteret 

på repræsentantskabsweekend (KKR6), blev det aftalt, at vi på et kommende 

repræsentantskabsmøde skulle vælge intern tillidsrepræsentant.  

Idéen er, at vi internt i repræsentantskabet har en ekstra person, som kan være 

en ’buddy-makker’ for andre repræsentanter, fx forud for et valg til et kreds-

møde, hvor man gerne vil have sparring, eller generelt hvis man søger et råd som 

repræsentant. Tilbuddet er ment som et supplement til mentorordningen vi har i 

repræsentantskabet, og vi vælger at finde en intern tillidsrepræsentant nu, da vi 

ønsker at være proaktive og på forkant med at sikre den gode trivsel internt i re-

præsentantskabet.  

 

Der argumenteres for, at det er en god idé at være proaktive på dette område. 

Der argumenteres for, at det er fornuftigt at vi starter med at vælge en intern til-

lidsrepræsentant, som ikke får nogle konkrete beføjelser, men står til rådighed 

for sparring og deslige. Derudover tilføjer Josefine, at vi i Hovedforeningen har 

vores samværsudvalg, der har nedskrevne retningslinjer for håndtering af bl.a. 

grænseoverskridende adfærd.  

 

Diskussion vedr. tidspunkt af valget af intern tillidsrepræsentant. Der præsente-

res to forslag; valg på KKR2, november (således at interne tillidsrepræsentant 

vælges for indeværende repræsentantskabsår, af de siddende repræsentanter), 
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og valg på KKR4, februar (således at siddende repræsentanter har lært andre 

repræsentanter at kende, så de kan vælge den som de har tillid til).  

Afstemning i henhold til ovenstående (13 stemmeberettigede); 

- KKR2: 6. Vedtaget.  

- KKR4: 3 

- Blankt: 4 

Der vælges intern tillidsrepræsentant for resterende periode indtil KKR2.  

William opstiller, og vælges uden afstemning.   

 

13.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 49.500 kroner af støttepuljen. 

SIMO/SIMS søger om 11.339 kroner.  

Der stilles forslag om at støtte med 2500 kroner, der dækker ansøgte aktiviteter, 

for 7 deltagende, og med billigste DSB billet inklusive pladsbillet.   

Der stilles forslag om 3000 kroner, for at imødekomme en stor basisgruppe på 

Panum, der bidrager rigtig meget til det studentersociale liv på studiet.  

Afstemning, fra mest vidtgående; 

- 11.339 kroner. For; 0, imod; 12. Falder 

- 3000 kroner. For; 0, imod; 12. Falder  

- 2500 kroner. For; 12, imod; 0. Vedtaget.   

 

14. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes 25. august. Hvis man har ønsker til 

punkter optaget på dagsordenen, bedes man skrive en mail til christian.ben-

son@fadl.dk  

Status på baghusets tilstand på B26.  

 

15. Mødekalender 2021-2022* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag.  
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16. Snackansvarlige til næste møde 

KKR10 afholdes torsdag den 8. september. 

Rasmus V og Johan.  

 

17.  Eventuelt  

Clara har fundet en sofa på Amager, som vi kan få ned i repræsentantskabslo-

kalet. Den skal hentes og fragtes.  

 

Rasmus kommenterer på KKR8’s punkt vedr. engangsuniformer på Herlev. Klaus 

(HF) har været i kontakt med medlemmer, som både er utilfredse, men også til-

fredse med engangsuniformer.  

Der diskuteres om det omhandler engangsuniformer eller patienttøj. Det har ef-

ter sigende været en blanding.  

Der indstilles at SVG samler stafetten op og følger til dørs.  

 

Repræsentantskabslokalet; hvad skal der ske med væggene? Vi får strippet ma-

lingen af, og får ’New York’er’ vægge i ren beton.  

 

Studenterhuset; ældre FADL-dokumenter står til opbevaring i Studenterhuset, 

og det kunne være interessant at gå på Skattejagt.  

 

Brug af Kantinen til basisgrupper i weekenden? Der er positive tilkendegivelser 

fra Forlaget, VB og HF. Der udarbejdes rent praktisk hvordan det skal admini-

streres.  

 

Hjertestarteren? Den er oppe at hænge udenfor nu, og de løbende udgifter er 

lagt i Hovedforeningen (Forhandlingsfonden). Angiveligt fejl på varmeskabet 

udenfor nu. Christian undersøger.  
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Søren, Moisés, Frederikke og Clara takkes for deres flotte indsats i repræsen-

tantskabet gennem de sidste mange år, og for deres kontinuerlige arbejde for 

medicinstuderendes vilkår, trivsel og uddannelse.  

 

18.  Grill og ’afslutningshygge’ 

Fælles afslutning med grill og ønsket om en god sommerferie.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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