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Refferat til repræsentantskabsmøde nr. 5 (KKR5) afholdes torsdag d. 10. 

marts kl. 16.15 i Forhuset 

 

Afbud: Thomas, Clara 

TILSTEDE: Oscar, Kaare, Simon, Rasmus, Rasmus B, Marie, Malou, Anna B, Christian, Johan, Peter, 

William, Morten, Moisés, Magnus Gibson, Josefine, Cathrine, Jeppe, Noah, Charlotte (Google 

Meet).  

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilag dokumentet. 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Johan) 

Johan vælges.  

b. Valg af referent (Forslag: Thomas) 

Noah vælges.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Anna vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR4)* 

Godkendes uden anmærkninger. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Meddelelser fra forlaget tages sammen med Forlags punkt.  

Nyt punkt 16 evaluering af nye arrangementer. 

 

2. PR SOME 

Introduktion til Sarah Lindholm, ny SoMe medarbejder i Hovedforeningen, samt diskussion 

af FADL Københavns PR/SoMe strategi fremadrettet. 

Ved Christian.  

 

mailto:kkf@fadl.dk
http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: christian.benson@fadl.dk | www.fadl.dk | 

 

Erik præsenterer PR og organisationens åbenhed. Jf. fremtidens FADL. Her blev SOME dømt 

for “dårligt”, Sarah blev ansat. Sarah kommer til LREP om søndagen. MFU skal have et nøk 

op. Sarah er her tirsdag, onsdag og torsdag, primært om eftermiddagen. 

Sarah præsenterer sit arbejde. Arbejde videre med Instagram og Facebook. Hun ved meget 

om nogle af de kvantitative metoder der fungerer på sociale medier. PR skal være lidt mere 

spændende i stedet for ’stockphotos’. Tag endelig fat i Sarah, hvis I har brug for hjælp/gode 

idéer.   

Diskussion af vores sociale medier; hvordan vil vi gerne have det?  

Der kan være ’uoverensstemmelse’ mellem vores look på Facebook og Instagram. 

Instagram er ofte lidt mere personligt end Facebook. Oscar indvender at UPU har kigget på 

at mange af vores medlemmer interagerer meget med vores “tungere” opslag, Jeppe 

tilføjer at statistikken viser at vores studieundersøgelse har en plads på instagram.  

Erik pointerer, at det er vigtigt vi har en tone på både Facebook og Instagram.  

Morten indvender at man kan mediere det personlige og det polerede, således at de 

vigtigste ting stadig kan få plads. 

Sarah forklarer om hvordan man laver en guide ift. ‘polerede’ opslag, sammenlignet med 

det spontane opslag. Det spontane opslag kan stadigvæk noget. Sarah forklarer om 

takeovers. Vores fornemmeste opgave er at blive hørt, Sarah vil derfor også gerne kigge på 

et ‘skema’ for hvornår vi lægger ting op. 

Det kan være en fidus ikke at lave opslag når KKF har events hvor vi laver arrangementer 

med ‘spontane opslag’.  

 

3. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

- 

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Se også punkt til evaluering.  

Afholdt strikkeklub, Fastelavn og Kvindernes International Kampdag 

iii. Kursusudvalget 
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Sæsonen går i gang indenfor nærmeste par uger. Repræsentanter må gerne 

hjælpe med at dele ’events’ på Facebook for de forskellige kurser i 

semestergrupper.  

iv. PR-udvalget  

Intet yderligere. Der er afholdt møde med Sarah 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Kursus i coaching og konflikthåndtering, afholdt for hold 9000 på Vagtbureauet 

kunne være relevant for vores TR, og de vil gerne med.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Hold 9000 har været på coaching og konflikthåndteringskursus.  

Der er god plads på SPV hold resten af semestret, mind gerne studerende I kender, 

som ønsker at kursus om, at de kan deltage.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

LREP om lidt. Svar gerne på tilmeldingen. Ekstern oplægsholder som er 

dygtig. Valg af ny formand og næstformand.  

Har været til møde hos Danske Regioner angående brugen af 

lægestuderende i psykiatrien, samt en generel holdningsudveksling.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Moisés har været til digitaliserings møde i Lægeforeningen. Der er snakket 

brugen af fælles nationalt journalsystem. 

 

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

Afholder PR arbejdsdag.  

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Forsvaret har svaret, intro til ‘læge i forsvaret’ skal efter planen 

afholdes i FADL husene landet over.  

Ikke umiddelbart svar på LVG i forsvaret, men heller ikke noget 

negativt. Der er kommet ny på posten.  
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3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

 Intet nyt.  

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Havde møde i mandags. Fald i forsikring grundet semester skift har rettet sig 

fint. Planlagt ‘tour de forsikring’ umiddelbart den 21/4. 

Tryg arbejder på at dække husning af ukrainske flygtninge, vi venter i 

spænding. 

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Møde på tirsdag. Arbejdes på folkemødet, ingen KKF til folkemødet endnu. 

Meld jer gerne til, hvis I har lyst.  

Promovering af studieundersøgelse er to uger inde, to uger tilbage. Desuden 

kigges der på 10-års planen for psykiatri.  

e. Andre  

- 

 

 

4. Studie Undersøgelsen 

Præsentation af resultater af Studier Undersøgelsen 2021 for København – samt nationalt. 

Ved Clara.  

Præsentation ved Oscar og Jeppe.  

Omtrent 3000 besvarelser, af disse 1200 fra KU. Hovedkonklusioner omfatter; risiko for 

stress øget fra 26% til 36% (siden 2019). Angående klinik; de studerende ønsker den 

mængde af klinik de får nu, eller mere. Flere studerende der forsker aflønnes via timeløn.  

PR af Studieundersøgelsen er gået godt, og fortsættes.  
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5. Fremtidens FADL* 

Peter deltager i en arbejdsgruppe med Liv (FADL Aarhus/Aalborg) og Emma (FADL Odense), 

hvor der kigges på muligheder for at udvikle FADL fremadrettet.  

Ved Peter.  

De to vigtigste pointer: Flere medlemmer og flere aktive medlemmer (bred fortolkning). 

En mere åben organisation, både for medlemmer og ikke-medlemmer – et eksempel herpå 

er strikkeklubben. Engagerede medlemmer synes selv de får mere ud af organisationen 

Næste skridt kunne være; bedste understøttelse af/samarbejde med basisgrupper.  

Mere understøttelse af forskellige organisationer kan hjælpe os selv i sidste ende. Man kan 

kontakte Peter hvis man vil hjælpe med dette.  

Panum Runners har tidligere været glade for samarbejde med FADL, det kunne være 

samme model man forsøgte sig med. Fokus på de basisgrupper der findes i forvejen. 

    

6. Henvendelse fra Aspiri* 

Vi har modtaget en henvendelse fra Aspiri vedr. muligt samarbejde. Oplæg til diskussion af 

mulighederne, i første omgang med henblik på indledende møde. 

Vi afventer et svar fra Aspiri, hvor de vil uddybe lidt. Svar eftersendes.  

Ved Christian. 

Efter diskussion i bestyrelsen blev det besluttet at anmode om en uddybende mail fra Aspiri.  

Der argumenteres for/imod at tage til et indledende møde med Aspiri. Argumenter for; det 

skader ikke at tage til et møde, vi har tidligere haft samarbejde med anden 

eksamensforberedende virksomhed, det kunne være en god rabat til vores medlemmer.  

Argumenter imod; Aspiris kurser er dyre, vi afholder selv eksamensforberedende kurser, vi 

kan selv levere et bedre produkt.  

Afstemning om at tage til indledende møde med Aspiri; 

For: 7, imod: 9, blanke: 3.  
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7. Repræsentantskabslokalet 

Repræsentantskabslokalet fik en gennemgang og klargøring d. 2. marts, status på arbejdet, 

og manglende punkter. 

Ved Christian. 

Det ser efterhånden pænt ud. Der er bestilt ting fra Ikea. Der opsættes MobilePay boks til 

køb af øl/sodavand. Næste projekt er at få nogle sofaer, og man er velkommen til selv at 

hente, hvis man finder nogle. Peter kan evt. hjælpe med bil/trailer.  

 

8. Opdatering og godkendelse af kredscirkulære nr. 0: Kredscirkulære* 

Kredsen har 7 organisationscirkulære, der uddyber foreningens vedtægter og beskriver 

specifikke arbejdsgange. Disse skal opdateres cirka hvert andet år.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger.  

 

9. Opdatering og godkendelse af kredscirkulære nr. 1: Procedure for håndtering af klager og 

kritik på B26* 

Kredsen har 7 organisationscirkulære, der uddyber foreningens vedtægter og beskriver 

specifikke arbejdsgange. Disse skal opdateres cirka hvert andet år.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger. 

 

10. Opdatering og godkendelse af kredscirkulære nr. 3: Hjemmel til direktør for 

Hovedforeningen om repræsentation af FADL Københavns ejendom på B26* 

Kredsen har 7 organisationscirkulære, der uddyber foreningens vedtægter og beskriver 

specifikke arbejdsgange. Disse skal opdateres cirka hvert andet år.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger. 
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11. Opdatering og godkendelse af kredscirkulære nr. 4: Retningslinjer for 

kontingentfritagelse i FADL København* 

Kredsen har 7 organisationscirkulære, der uddyber foreningens vedtægter og beskriver 

specifikke arbejdsgange. Disse skal opdateres cirka hvert andet år.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger. 

 

12. Opdatering og godkendelse af kredscirkulære nr. 5: Tillidsrepræsentanter i FADL 

København* 

Kredsen har 7 organisationscirkulære, der uddyber foreningens vedtægter og beskriver 

specifikke arbejdsgange. Disse skal opdateres cirka hvert andet år.  

Ved Christian.  

Godkendes uden anmærkninger. 

 

13.  Indstilling af medlemmer til FADLs Forlags bestyrelse 

Gennem vores ejerskab af FADLs Forlag, skal FADL København indstille to studerende til 

bestyrelsen.  

Ved Christian. 

Moisés, afgående bestyrelsesformand i Forlaget, præsenterer bestyrelsesarbejdet. Moisés 

præsenterer ligeledes nøgletal for virksomheden.  

Opstillede til bestyrelsen fra FADL København: Simon, Noah, Johan. 

Ved afstemning vælges Simon og Johan.  

Sammensætning af bestyrelsen skal godkendes på generalforsamlingen af aktionærerne.  

  

mailto:christian.benson@fadl.dk
http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: christian.benson@fadl.dk | www.fadl.dk | 

 

14.  Evaluering af Rusintro F2022 

Evaluering af Rusintroduktionen F2022.  

Ved Anna. 

Desværre ikke så mange deltagende nye studerende som ønsket. Vi skal være bedre til at 

sprede Rusintroen ud over flere dage, så flere kan deltage – og flere repræsentanter kan 

hjælpe til. Koordination af dette med Vagtbureauet – så det bliver på vores måde.  

Vi kan lave en mindre revision af indholdet på dagen, da der var enkelte områder som ikke 

var optimale.  

 

15.  Indsats overfor 1. semester studerende gennem resten af semestret 

Oplæg til diskussion af, hvilke tiltag og initiativer vi kan gøre overfor 1. semester gennem 

resten af dette semester. 

Ved Anna. 

Anna ønsker at vi samlet finder en måde at øge indsatsen overfor studerende på 1. 

semester resten af dette semester. Idéer; Fælledparkløsning, åbent hus …  

Der nedsættes arbejdsgruppe; Noah, Morten, William, Josefine, Christian og Anna.  

 

16. Evaluering af arrangementer afholdt for nyligt.  

Ved Anna. 

Fastelavn; godt arrangement, en del deltagere. God opbakning fra repræsentantskabet.  

Kvindernes Internationale Kampdag; hyggeligt arrangement, for få deltagere, og generelt 

ikke god opbakning fra repræsentantskabet. Næste år; tilbage i FADL Huset, tidligere 

udmelding til repræsentanter, og forventningsafstemning før dagen.  

Diskussion af forpligtelserne som repræsentant; hvad ’signer’ man op til at lave? Tages som 

nyt selvstændigt punkt på et kommende repræsentantskabsmøde.   
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17. Termokopper* 

Diskussion vedr. indkøb af termokopper til B26, der på sigt kan erstatte engangskopper. 

Ved Kaare. 

Der aftales, at det undersøges om Forlaget / nMFU vil være med på dette. Vendes på et 

kommende repræsentantskabsmøde.  

 

18. Eksamensforberedende kurser E2022 

Diskussion af eksamensforberedende kurser for efterårssemestret 2022. Oplæg til 

diskussion af hvilke kurser vi gerne vil dække. 

Ved Christian. 

Punkt udskydes.  

 

19.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 70.000 kroner af støttepuljen. 

FAM søger om 15.000 kroner. 

Der stilles forslag om at støtte med 13.000 kroner.  

Der stemmes fra mest vidtgående; 

15.000 kroner. For; 6, imod; 6. Falder 

13.000 kroner. For; 12, imod; 0. Vedtaget 

 

SATS søger om 4.500 kroner.  

Enstemmigt flertal for at støtte SATS med 4.500 kroner.  

 

20. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Fremtidens FADL 

Lægelig Videreuddannelse 

Der er altid åbent i arbejdsgruppen. Man kan skrive til William.  

PR/SoMe strategi 
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21. Mødekalender 2021-2022* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 

22. Snack Ansvarlige til næste møde 

Da KKR6 afholdes på repræsentantskabsweekend, er næste KKR i København KKR7 den 

21/4. Morten og Magnus melder sig.  

 

23. Eventuelt  

- 
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