
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. 8 (KKR8) afholdes tirsdag den 

10. maj kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Magnus, Thomas, Jeppe, Charlotte, Kaare, Marie 

TILSTEDE: Christian, Anna, Josefine, Clara, Cathrine, Johan, Rasmus V, Rasmus Bo, Peter, Morten, 

William, Søren, Simon, Malou, Moisés (kl. 17), Oscar (kl. 17.35), Noah (tilstød kl. 17.05), Charlotte 

(kl. 17, online) 

Gæster: Silje, Magnus, Alexander, Inbar, Arendse, Rebekka, Andrea (Tillidsrepræsentant). 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Anna) 

Anna vælges 

b. Valg af referent (Forslag: Malou) 

Malou vælges 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR7)* 

Referat godkendes uden anmærkninger.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Nyt bilag til pkt. 11, 3. vedtægtsændringsforslag til FADLs Forlag.   
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2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

Se bilag.  

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Strikkeklub 26/5 kl 16:00.  

iii. Kursusudvalget 

Lene er i gang med at kigge på næste kursussæson 

Fremstridt ift. antal tilmeldte til kurser. Der er stadig ledige pladser, men 

flere deltager nu end gennem covid-19-tiden.   

iv. PR-udvalget  

Intet nyt.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Andrea (TR) er til stede og beretter: Stadig lidt post-corona præget med manglende 

kontakt til medlemmer. Har været ude på Panum til feltkontor 30/3 som gik rigtig 

godt.  

Problematik med patienttøj på FADL-vagt diskuteres: Flere medlemmer/vagttagere 

har oplevet problemer med det. Der undersøges om dette kan udbedres. 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Der er godkendt årsregnskab for 2021 og Region H har også godkendt. Der afventes 

godkendelse fra Region S.  

Opkvalificerende psykiatrikursus har mødt stor opbakning fra interessenter.  

Arbejdstilsynet har være forbi d.d. og har ikke haft nogle anmærkninger. Vagtbu-

reauet fik en grøn smiley. VB har desuden lavet handleplan på baggrund af arbejds-

pladsvurdering (APV).  

Nyt lønssystem havde lidt implementeringsvanskeligheder, og nogle vagttagere fik 

løn for sent. De blev kontaktet direkte, og VB tilbød at udbetale på forskud.  
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d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Overdragelsesreception er blevet afholdt, det var et hyggeligt arrangement.  

Ny formand og næsteformand vil gerne lægge mere fokus på uddannelses-

politik.  

Der er lavet ansættelsesudvalg til at ansætte sekretariatsleder i Odense; Erik, 

Mathias, Malene, Liv, Emma, Signe, Malou.  

Generalforsamling i Lægernes Pension og Bank afholdt med FADL deltagelse. 

Der laves en fælles evaluering.  

Årsrapporter er blevet godkendt.  

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

OK-seminarweekend er afholdt.  

13/6 er der mæglingsmøde vedr. OUH-sagen.   

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Arbejdes videre med Læger i Forsvaret – forsvaret vil gerne have af-

klaret om hvorvidt lægestuderende er interesseret. Thomas går vi-

dere vedr. dette. 

3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

Møde med medarbejder- og kompetencestyrelsen ang. pensionsord-

ning. 

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Informeres om at 1 medlem er blevet ramt af Vanløse branden, dog kan for-

sikringen fint dække dette.  

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Studieundersøgelse er blevet præsenteret studienævnet – blev taget godt 

imod. Vil benytte data vedr. klinikmængde til ny studieordning. 
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e. FADLs Forlag  

Gennemgået årsrapport med revisor d. 21/4. Nye bestyrelsesmedlemmer til konsti-

tution til GF d. 23/5 er hhv. Johan og Simon fra KKF, Henrik fra Aarhus og Emma fra 

OKF. 

f. Andre  

- 

 

3. Kontingentfritagelse af 1. semester 

På sidste repræsentantskabsmøde var der flertal for at afskaffe det gratis 1. semester for 

medlemmer. Der kræves ikke vedtægtsændringer for at dette kan gennemføres. Bestyrel-

sen lægger op til, at punktet præsenteres på generalforsamlingen i oktober. 

Ved Christian.    

Diskuteres om punktet skal præsenteres inden generalforsamling. Fremhæves at det kan 

skabe problem mellem sommer og vinterstarter ved indførelse fra 1.2.2023.  

Der stemmes om hvorvidt ordning om gratis 1. semester skal ophæves pr. 1.9.2022 eller 

1.2.2023.  

For 1.9.2022: 13 

For 1.2.2023: 0 

Blank: 1 

Det besluttes at ophævelse af 1. semester gratis sker pr. 1.9.2022 og at punktet præsente-

res til GF 2022.  

 

4. Psykologordningen* 

Hovedbestyrelsen har på sidste møde vedtaget at ændre i psykologordningen. Fremover vil 

Hovedforeningen dække 50% af de to første besøg hos psykolog. 

Som bilag findes to udkast, beskrevet ved vores organisationscirkulære til, hvordan FADL 

København kan ændre i vores psykologordning. 

Ved Christian. 

Der er bred opbakning til udkast 1. Det besluttes at vi går videre med udkast 1 – dvs. der i 

alt betales tre halve besøg; to af disse fra Hovedforeningen, det tredje fra FADL KKF.   
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5. Regulering af kontingent i FADL København* 

På sidste kredsmøde var der flertal for, at vi skulle forsøge at lave en løbende regulering af 

kontingentet i FADL København. Som bilag findes udkast til hvordan vedtægtsændringer 

kunne se ud.  

Ved Christian.  

Der er opbakning til at præsentere foreslåedes vedtægtsændringsforslag på generalforsam-

lingen 2022.  

 

6. Evaluering af 1. maj 

Mundtlig evaluering af 1. maj arrangement afholdt den 1. maj i Studenterklubben og Fæl-

ledparken. 

Ved Anna. 

Rigtig hyggeligt arrangement. Stor deltagelse fra repræsentantskabet. Ca. 20 medlemmer 

deltog. Sanghæftet bliver gennemgået og revideret til næste år. Der blev bestilt for meget 

mad. Der diskuteres at arrangementet muligvis var ramt af at det var søndag.  

Opbakning til endnu mere PR forud for vores arrangementer.  

 

7. Eksamensfest for 1. semester 

Anna og William har været til møde med holdrepræsentanter fra 1. semester, og vil præ-

sentere plan for afholdelse af eksamensfest for 1. semester. 

Ved Anna / William. 

Anna og William har snakket med 1. semesters holdrepræsentanter (HR). HR synes ikke at 

arrangement i fælledparken efter BHB/CCK-eksamen gav så meget mening da de kan være 

ned i Studenterklubben til ’rigtig fest’. De foreslog at arrangementet ligger efter sidste TPK-

eksamen d. 16/6 i stedet.  
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8. Lægelig videreuddannelse 

Opdatering på arbejdet vedr. den lægelige videreuddannelse, samt mulighed for fortsat at 

bidrage til FADLs baggrundsarbejde i forbindelse hermed. 

Ved William. 

Vigtige temaer: Common-trunk (generalister), mere omstillingsparat system, fleksibilitet ift. 

skift mellem specialer, de nuværende 39 – eventuelle ændringer. 

KBU er fredet. Der afholdes møde vedr. digitalisering, videre uddannelsessystem og evt. 

ændringer af dette.  

 

9. Eksamensforberedende kurser 

Kort opdatering på eksamensforberende kurser dette semester, samt plan for afholdelse af 

kurser næste semester. 

Ved Christian. 

Det forventes at der lægges tentativ eksamensplan inden sommeren så det kan gives videre 

til underviserne.  

Dette semester: BBH: 3-5 juni og CCK 8-9 juni.  

Forventede kurser næste semester: celle-væv, genetik, ledundersøgelse, CNS-fysiologi, CNS-

anatomi, biokemi, nyrer-endokrinologi-reproduktion og immunologi, evt. farmakologi.  

Der snakkes om vigtigheden af have en god brede blandt underviserne, så vi ikke lægger 

”alle æg i samme kurv”.  

 

10.  Brug de lægestuderende i psykiatrien 

Opdatering på arbejdet med vores politiske projekt / udspil; ’brug de lægestuderende i psy-

kiatrien’. 

Ved William. 

Kampagne/projekt siden 2020. Gået rigtig godt – flere aktive i psykiatrien.  

Godt møde med Stinus Lindgren som har taget udspil med videre til ministeren.  

10-års planen er endnu udskudt og der forventes møde på den anden side af sommeren.  

 

 

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 | 

Side 7 af 8 

 

11.  Vedtægtsændringer i FADLs Forlag* 

På kommende generalforsamling i FADLs Forlag, den 23. maj, har bestyrelsen fremsat tre 

vedtægtsændringsforslag, som de ønsker behandlet. Der ønskes en stillingtagen til for-

slagne fra FADL København.  

Ved Christian. 

Moisés præsenterer de 3 fremsatte bilag: 

1. ændringsforslag: valg af professionelle bestyrelsesmedlemmer. Der er en uoverensstem-

melse i vedtægterne i forhold til valget af disse. Dette forsimples, og der fastholdes øvre 

grænse for hvor længe de professionelle bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen.   

Afstemning. For: 16. Vedtages enstemmigt.  

2. ændringsforslag: vedr. om hvorvidt formanden kan sidde efter endt uddannelse. Dette 

ønskes fjernet.  

Afstemning. For: 16. Vedtages enstemmigt.  

3. ændringsforslag: formalia – referat fra generalforsamling skal udsendes to uger efter 

endt generalforsamling (som selskabsloven foreskriver), og ikke tre uger som vedtægterne 

siger.   

Afstemning. For: 16. Vedtages enstemmigt.   

 

12. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Lægelig videreuddannelse 

Kort opdatering på Gentofte Ort.kir sagen 

Der ønskes en opdatering, da det er længe siden sidst.  

Brug de lægestuderende i psykiatrien 

Fremtidens FADL 

Uddannelsespolitisk udspil 

Liv og Emma præsenterede sidste HB-møde et projekt vedr. uddannelsespolitik. Der blev ef-

terspurgt konkretisering, og punktet vil blive besøgt igen.  

 

13. Mødekalender 2021-2022* 

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

KKR9 afholdes mandag den 20. juni.  

Aftensmad (grill): Søren, William, evt. Morten 

Snacks: Christian, Anna, Charlotte 

 

15. Eventuelt  

LREP 

Der skal nedsættes arbejdsgruppe til LREP september. Anna, Morten, Peter, Christian, 

Noah, Oskar, Cathrine 

 

Christian 

Christian genopstiller ikke som kredsforeningsformand og vagtbureaues bestyrelsesfor-

mand til oktober.  

Hvis man er interesseret i dette, og gerne vil høre mere om arbejdet og belastningen, samt 

alle de sjove udfordringer og oplevelser der følger med, er man velkommen til at skrive til 

Christian.  

Derudover skal KKF på næste repræsentantskabsmøde vælge to nye medlemmer til både 

kredsbestyrelsen (og vagtbureauets bestyrelse) samt til Hovedbestyrelsen, og det vil være 

en god ting at have set arbejdet i disse bestyrelser. Opfordring til at stille op til begge besty-

relser hvis man gerne vil prøve det af.  

 

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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