
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. 3 (KKR3) 

afholdes mandag d. 13. december kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Thomas (deltager ved LVG meddelelser og diskussion vedr. Region Sjælland 

henvendelse).  

TILSTEDE: Rasmus L, Moisés, Malou, Jeppe, Josefine, Anna, Johan, Cathrine, Noah, 

Clara, Frederikke, Søren, Marie, Charlotte, Christian. 

Google Meet: Morten, William, Peter, Kaare, Rasmus V, Simon, Oscar, Magnus. 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Josefine) 

Josefine vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Kaare) 

Christian vælges.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Clara vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR2 og 

KKR2.5)* 

Godkendes uden anmærkninger. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjelser  

Støtteansøgninger; MOK, 1. semesters HR, Boganmelderne 

Nyt punkt 9: Henvendelse fra MOK 

Henvendelse fra Region Sjælland vendes under meddelelser fra LVG.   
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2. Debatpunkt 

Udskydes til repræsentantskabsmøde uden coronarestriktioner, hvor alle repræ-

sentanter kan deltage.  

 

3. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

Findes som punkt 4.  

Vendes under punkt 4.   

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Vendes under senere punkter.  

iii. Kursusudvalget 

Marie Glad valgt som ny formand.  

iv. PR-udvalget  

Josefine indkalder til møde.  

Josefine deltager til jobsamtaler vedr. ansættelse af ny studenter-

medhjælper i Hovedforeningen til varetagelse af SoMe opgaver.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Christian har rettet henvendelse til TR, og der planlægges møde med akti-

viteter for kommende semestre.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Christian beretter. Tilfredse og glade medarbejdere, de har holdt noget in-

ternt juleafslutning. Der kigges ind i kommunikationen mellem medarbej-

dere og vagttagere mhp. at forbedre denne, og udvikle Vagtbureauet og 

samarbejdet mellem medarbejdere og vagttagere konstruktivt.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 
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William beretter. Som nævnt, der skal ansættes SoMe medarbej-

der. Budget 2022 er godkendt. UPU har ønsket om fast tilknytning 

af medarbejder til udvalget, og dette undersøges.  

Der arbejdes fortsat med at sikre forhøjet SU-fribeløb pga. corona i 

2022, og det tegner positivt.  

Arbejdet vedr. lægelig videreuddannelse genopstartes, og herved 

genopstartes det interne arbejde i FADL også. Man er velkommen 

til at deltage i baggrundsarbejdet, og kan kontakte William hvis 

man ønsker dette.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Ikke yderligere at tilføje.  

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

Kaare beretter. Der kigges på Regions Syds ’instrukssagen’, 

der handler om, at Region Syd mener man ikke må ansætte 

Sygeplejevikarer direkte på en afdeling.  

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Thomas beretter. Der afventes fortsat i Gentofte Ort.Kir sa-

gen, bolden er lige nu hos FADLs advokat.  

Ny potentiel sag vedr. manglende overbetaling på Horsens 

hospital. LVG drøfter pt. mulige løsningsmuligheder.  

Kaare og Thomas har deltages i et møde i Region Sjælland, 

vedr. deres corona-indsats. Mødet er afholdt med relevante 

parter (læger, mv.). Thomas pointerede overfor Region Sjæl-

land, at FADL og Vagtbureauet kunne stå klar til at tilbyde 

arbejdskraft. Region Sjælland var ikke sikre på om dette var 

den bedste løsning, men det undersøges videre.  

Thomas har et møde med Region Sjælland på fredag.  

Såfremt det ikke ønskes at etablere et samarbejde mellem 
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Region Sjælland og Vagtbureauet, ønsker repræsentantska-

bet så, at vi deler opslagene fra vores Facebook side?  

Der argumenteres for, at der skal forsøges at etablere et 

samarbejde mellem Region Sjælland og Vagtbureauet først. 

Såfremt dette ikke er muligt overhovedet, kan det godt 

komme på tale, at FADL København deler opslag til vores 

studerende.  

Vagtbureauet kan være med til at sikre, at vilkårene for de 

studerende i arbejdet er korrekte og fair. Tidligere har vilkå-

rene i Region Sjælland været gode, og de har sat stor pris på 

al hjælp medicinstuderende har bidraget med.  

3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

Magnus beretter. Har holdt møde med AC, dog uden større 

væsentligt indhold.  

UAG har diskuteret fremtidige projekter, bl. a. nogle mulig-

heder på Aalborg Universitet.  

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Malou beretter. Har afholdt møde med Tryg. Det går fornuftigt med 

forsikringsordenen. Færre studerende forlader den til fordel for an-

dre forsikringer, og udbetalingsgraden er fortsat lav.  

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Clara beretter. Møde i UPU i morgen, hvor bl.a. Folkemødet skal 

vendes. Emma Bengtsson (OKF) er valgt som ny formand for UPU. 

Klinikprisen skal uddeles, og opfordring til at alle indsender indstil-

linger fra gode kliniksteder de har været.  

e. FADLs Forlag  

Moisés beretter. Der har været afholdt lagersalg sidst, der takkes for 

hjælp til SoMe. Det var en stor succes, og der blev solgt godt ud. Der er 

siden sidst kommet et nyt varelager, da der er sket en skade på nogle 
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bøger på det centrale lager. Forlagets bestyrelse drøfter muligheder for 

udbetaling af udbytte til ejerkredsen.  

f. Andre  

Den 21. december klokken 16 er der møde vedr. repræsentantskabshulen 

og indretning af denne. Alle er meget velkomne.  

 

4. FADL Københavns mål for året* 

På KKR2 diskuterede vi foreningens mål for året. Disse er nu kategoriseret. Der 

ønskes anden gennemgang af målene, og eventuelt konkretisering af disse. Her-

udover kan repræsentanter melde sig på de mål, som de gerne vil arbejde med.  

Ved Christian. 

Der tilføjes repræsentanter / arbejdsgrupper til relevante mål. Der må indkaldes 

til arbejdsmøder ved behov, og der tages løbende bestik af situationen og even-

tuelt behov for hjælp / assistance.  

 

5. Evaluering af studieteknikskursus 

Studieteknikskursus blev afholdt i weekenden. Kort evaluering. 

Ved Anna.  

Få deltagere. Bjarke, underviseren, pointerede, at det ikke i fremtiden skal pla-

ceres på en søndag, og man i fremtiden kan involvere et ’fælles arrangement’ 

efterfølgende, samt skal placeres i starten af semestret.  

PR-indsatsen til kurset har været god, og mange studerende på 2. semester 

havde set det, og overvejet at deltage. I fremtiden kan vi reklamere yderligere 

for, at kurset er målrettet alt fra 1. - 6. semester.  

OKF har stor succes med kurset hos dem, hvor de kombinerer det med deres 

rusintroduktion. Dette kan overvejes, dog har KKF et andet program til rusintro 

end OKF har. Der tænkes ind i kreative løsninger for dette. Det kan overvejes at 

introducere en underviser fra København til kurset, som kender vores studieord-

ning og kan målrette til denne, det pointeres også, at Bjarke er en dygtig 
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underviser, og får stor ros i Odense. Inviteres til at afholde kurset næste seme-

ster også.  

6. Eksamensforberedende kurser 

Nuværende status på eksamensforberedende kurser for indeværende semester. 

Ved Christian.  

Eksamensforberedende kurser i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Kom-

ponenter er på plads, og tilmelding er åben på kursusportalen.  

Planen til næste semester er jobsamtaler til kurser vi ønsker at afholde skal slås 

op tidligt januar, og undervisere ansættes herefter.  

Ønske om at vi på repræsentantskabsmøde i februar planlægger plan for kurser 

til efterårssemestret 2022.  

Det pointeres, at vi også kan reklamere for 2. semester med de eksamensforbe-

redende kurser, da nogle skal til reeksamen.  

 

7. Julebanko 

Julebanko afholdes onsdag den 15. december. Sidste bemærkninger og forvent-

ninger til repræsentanterne.  

Ved Anna.  

Julebanko afholdes på onsdag, og bliver via Zoom. AFU har skaffet en dejlig 

masse præmier.  

Alle repræsentanter, særligt AFU, er velkomne klokken 16.00, hvor der forbere-

des. Julebanko starter klokken 17.00.  

Der skal udsendes bankoplader til vores medlemmer via mail. Evt. kan de gene-

reres på mit.fadl.dk. Anna/Christian undersøger dette.  

Ønske om at der sendes nyhedsbrev til medlemmerne nu, hvor link og invitation 

findes. Christian følger op på dette.  

Præmier kan hentes i FADL Huset i dagene efter.   
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8. Vinterrustur 

Rusvejledningen for Medicin skal på vinterrustur i uge 4 næste år. FADL har tid-

ligere hjulpet med at sende de nye studerende afsted med bussen. 

Ved Anna.  

24.-28. januar er der Vinterrustur for vinterstarterne. FADL har tidligere hjulpet 

Rusvejledningen med at sende hold nummer 2 afsted mod Sønderjylland, hvilket 

i år vil være onsdag den 26. januar klokken 08.00.  

Josefine, Frederikke, Rasmus L, Johan, (Marie, Clara).  

Anna har været i kontakt med Vagtbureauet, og de vil gerne lave care-packages 

til de studerende.  

 

9. MOK henvendelse 

MOK har henvendt sig vedr. FADLs holdning til reklamation for politikere og po-

litiske partier som betalingsannoncer i MOK.  

Det omhandler partipolitiske annoncer. Studenterpolitik vil MOK stadig gerne 

bringe. Det har været meget ensidigt hvem der annoncerer i MOK, og ikke bredt 

funderet.  

Der argumenteres for, at MOK godt kan bringe disse indslag, og gerne må op-

søge andre politikere mhp. bredere udsnit. Der argumenteres ligeledes for re-

daktionel frihed, og MOK skal selv beslutte, hvordan de ønsker at lægge deres 

redaktionelle linje. Moisés pointerer, at det er rart at ’udefrakommende’ laver 

indlæg til MOK, da disse ofte er af høj kvalitet.  

Det pointeres, at hvis MOK ønsker at trykke et debatindlæg, men ændre i ind-

lægget før det trykkes, skal forfatteren af indlægget have lov at se dette igen, før 

det trykkes.  

MOK ønsker desuden input på, om de skal skelne mellem betalingsannoncer og 
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debatindlæg? Konsensus om, at debatindlæg er helt i orden, og at MOK selv 

vurderer holdning til debatindlæg.  

 

10. Evaluering af Landsrepræsentantskabsmødet i november* 

Landsrepræsentantskabsmødet i november blev afholdt i Aarhus. Evaluering 

heraf.  

Ved William.  

William takker alle deltagere fra KKF til Landsrepræsentantskabsmødet (LREP). 

Evalueringerne er rigtig pæne, og LREP har været virkelig godt. ÅKF (arrangører) 

er tilfredse med evalueringerne, Hovedbestyrelsen ligeså. Der var enkelte kom-

mentarer vedr. undervisningen i Akademiet: Forhandling, der lige blev perifert 

nok til tider.  

Ros til William for planlægningen og udførelsen af LREP.  

 

11. Juleafslutning 

Fredag den 17. december er der fælles juleafslutning med Hovedforeningen, 

Forlaget og FADLs Vagtbureau klokken 12.30.  

Ved Christian.  

Juleafslutning med Vagtbureau, Forlag og Hovedforeningen er aflyst.  

Forslag om at drikke et glas bobler i repræsentantskabet til kandidatreceptionen 

vi afholder for de nye kandidater.  

 

12.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 35.662,50 kroner af støttepuljen. 

 

SOS søger om 4.279,80 kroner 

Forslag om 2600 kroner, sv.t. afholdelse af arrangementer.  

Afstemning;  

4279,80 kroner. For: 0, imod: 17, blank: 3. Falder. 
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2600 kroner. For: 17, imod: 0, blank: 3. Vedtaget. 

 

 

Medicinerrevyen søger om 20.000 kroner.  

Ønske om at få forrang til køb af billetter til ønsket dag, dette formidles videre.  

Afstemning; 20.000 kroner. For: 20, imod: 0, blank: 0. Vedtaget. 

 

MOK søger om 110.000 kroner. 

Samarbejdet med MOK er godt.  

Afstemning; 110.000 kroner. For: 20, imod: 0, blank: 0. Vedtaget. 

 

Boganmelderne søger om 1700 kroner. 

Stor indsats der kommer mange studerende til gode.  

Afstemning; 1700 kroner. For: 20, imod: 0, blank: 0. Vedtaget. 

 

Første semesters HR søger om 4334 kroner.  

Der argumenteres for ikke at støtte. HR kan indhente stort overskud fra festen, 

ved lav billetindtægt og hævede priser. Bakkes op af FADLs vedtagne alkohol-

politik. Det diskuteres om hvorvidt FADL skal støtte i form af eksempelvis fadøl 

til festen.  

Afstemning; 4334 kroner. For: 0, imod: 20, blank: 0. Falder. Støttes ikke.  
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13. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Forhøjet SU fribeløb til medicinstuderende  

Er vendt tidligere på mødet under meddelelser.  

Parlamentarikerkompensation til formanden i FADL Aalborg 

Der uddybes vedr. ’konstruktionen’ FADL Aarhus / FADL Aalborg. Der præsen-

teres baggrund for forslaget.  

Der argumenteres for, at dette ikke er akut, og kan tages op på næstkommende 

generalforsamling i FADL Aarhus, evt. på en ekstraordinær generalforsamling, 

som er nem at indkalde til. Der argumenteres for, at dette er et lokalt anlig-

gende, og skal løses i Aarhus / Aalborg.  

Desuden pointeres det, at kompensation til formanden for FADL Aalborg ikke 

anfægtes, da denne er på sin plads. Flertal for, at kompensation til FADL Aal-

borg formand ikke skal finansieres af HF.  

 

14. Mødekalender 2021-2022* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag. Resterende møder i 2021-2022 

findes nu i FADL kalenderen. 

BM6 rykkes fra 3. til 2. maj.  

Anna gennemgår kalender for alternativ dato til aflyste julefrokost.  

 

15. Snackansvarlige til næste møde 

KKR4 afholdes torsdag den 3. februar.  

Johan og Rasmus L.  

 

16. Eventuelt  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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