
Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Referat af repræsentantskabsmøde nr. 1 (KKR1) afholdt tirsdag d. 1. 

november kl. 16.30 i kantinen 

 

Revideret af Noah, Magnus’ version kan eftersendes.  

 

AFBUD: Bedes sendes til christian.benson@fadl.dk hurtigst muligt. 

TILSTEDE: Alle minus Malou, Darket og Helena, som dog ankommer senere. 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Morten) 

Morten vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Magnus) 

Magnus vælges. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Anna vælges. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR10)* 

Godkendes. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Christian har glemt at skrive at Sex-pressen vil have et decideret beløb;  

Det vedtages, at der skal snakkes om psykiatri udvalg ved KKR2 således 

at bilag kan sendes med. 

 

 Impromptu oplæg v. Erik 
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 Erik introducerer med ros til rep’erne, tak Erik. Det forlyder at foreningen er 

sund, fedt. Medlemstal er svært, men ærgerligt at fokusere på, FADL kan meget! 

Eriks oplæg er et introducerende oplæg til selve foreningen – der bliver gennem-

gået alt fra hvordan foreningen skiller sig ud fra andre fagforeninger og forenin-

ger generelt, arbejdet man kan lave i foreningen, til forlaget og sidst sekretaria-

tet. 

Erik lægger i oplægget op til at vi ikke bør 3-doble kontingentet – til trods for at 

det er niveauet for sammenlignelige fagforeninger.  

 

2. Navnerunde 

Kort introduktion af alle repræsentanter og suppleanter.  

Folk introducerer sig kort. Lidt ligesom der lægges op til i den forklarende tekst, 

faktisk.  

 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet* 

Forretningsordenen blev sidst grundigt revideret i 2020, og sætter rammerne for 

repræsentantskabets arbejde det kommende foreningsår.  

Ved Christian.  

Ordenen vedtages. 

 

4. Beretning om foreningsdrift i det forgangne foreningsår samt generalfor-

samlingen. Herunder også vedtægtsændringsforslag* 

Som bilag findes referat fra generalforsamlingen, inklusiv beretninger og af-

stemning i henhold til stillede forslag om vedtægtsændringer.  

Ved Christian.  

Generalforsamlingen gennemgås kort. Det nævnes, at den aktive deltagelse af 

medlemmer, som ikke var rep’ere, gjorde det til en sjældent fed generalforsam-

ling. 

Benson siger tak for kampen. 
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Det nævnes, at det kunne være fedt med en lidt bedre afstemt tidsplan til næste 

år. Bedre mad til næste GF nævnes også som en mulighed. Overordnet får 

GF’en dog ros. 

 

5. Beretning om det afholdte valg til repræsentantskabet* 

I år var der 25 opstillede kandidater. 186 medlemmer har stemt til valget, hvilket 

giver en stemmeprocent på 10,3% (sidste år 10,2%). Der er i alt afgivet 894 

stemmer, hvoraf 4 var blanke. Valgresultatet bliver offentliggjort på hjemmesi-

den og kommer desuden i MOK i den førstkommende uge. 

Ved Christian.  

Der åbnes for kommentarer, og første punkt bliver årets forsøgte streamlining af 

opstilling og opstillingstekst. Det fremlagte synspunkt lægger vægt på en mang-

lende oplevelse af ensretning, måske snarere har det forsøgte oplæg forvirret 

mere end det har gavnet.  

Et andet synspunkt beror på at en skabelon med dertilhørende ensretning godt 

kan fungere, men at årets model måske ikke har været biens knæ. Modellen kan 

optimeres, og der opfordres til arbejde fra rep’ernes side af herpå. 

Der luftes, at ”Hvad har du lavet før” punktet i opstillingsteksten ikke bør være 

den første rubrik eller måske helt skal fjernes. Der er flere der melder sig i dette 

kor – det er dog ikke enstemmigt. Desuden lægges der op til en debat om hvor-

vidt valgresultatet skal offentliggøres – måske afskrækker offentliggørelsen folk 

fra at stille op, modsatte synspunkt beror sig på at det er mest ordentligt og kor-

rekt at offentliggøre. Måske et Google-doc med oplæg til ”immediate revision” af 

ens oplevelse ved opstilling kunne være en idé. 

Der fremlægges et synspunkt om at opstillingstekstsudseende og oplæg bør 

være op til én selv, evt. med en foreslået skabelon.  

Der foreslås at nedsætte en evaluerende gruppe omkring opstillingstekstsstre-

amliningsprocessen. Ny beh. KKR2 

Der er ingen yderligere kommentarer til valgprocessen. 
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6. Valg af kredsformand i FADL København 

Kredsformanden vælges ved simpelt flertal. Valgbare er de 21 ordinære valgte 

repræsentanter. 

Der ligges op til valg. Christian fortæller endnu engang ”kort”, hvad man foreta-

ger sig som Kredsmands-fm. Man laver meget, kan yours truly afsløre. Benson 

får desværre jobbet til at lyde som lidt af et glorificeret sekretær-job, men han 

insisterer på, at det er et hyggeligt job, og at han ikke har noget skidt at sige om 

jobbet. 

Der bliver spurgt ind til hvad der har overrasket CBB-Benson mest ved jobbet; 

svaret lyder: Det er ikke vigtigst hvor ”dygtig” man er, eller at man selv synes 

man ved bedst, men at opbygge gode relationer både indenfor og udenfor KKF. 

Noah vælges som formand. 

Der afholdes en kort takketale. Denne afsluttes med en fræk Christian Eriksen 

analogi, som mødes med bragende bifald. 

 

7. Valg af bestyrelsen i FADL København 

Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. Valgbare og stemmeberettigede er de 21 

ordinære valgte repræsentanter. 

a. Valg af 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer 

Der afholdes valg til bestyrelsen + VB.  

Følgende kandidater i, arbitrær rækkefølge, vælges: 

Josefine 

Morten 

Christian 

Rasmus V 

Anna 

Helena 

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 5 af 11 

 

b. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen  

Peter, Johan, William og Simon opstiller 

Følgende vælges: 

1.supp.: Peter 

2.supp.: Johan 

3.supp.: William 

 

8. Tilmelding til lokale udvalg i FADL København 

Repræsentanter og suppleanter kan melde sig til de lokale udvalg i FADL Kø-

benhavn. Udvalgene er selv ansvarlige for konstituering og valg af formand.  

Der er ingen begrænsning på medlemmer i følgende udvalg, hvorfor alle der stil-

ler op vælges. 

a. Arrangement- og foredragsudvalget 

Valgt er: 

Anna, Morten, Charlotte, Cathrine, Inbar, Noah, Helena, Johan, Ida, Simon 

W og Rebecca. 

ANNA INDKALDER TIL FØRSTE MØDE. 

b. Kursusudvalget 

Valgt er: 

Magnus, Christian, Morten, Rasmus B, Charlotte, Cathrine, Inbar, 

Arendse, Oscar, Peter, Ida, Rasmus x2. 

CB indkalder.  

Marie Glad får lov at arbejde videre med kursusudvalget. 

c. PR-udvalget  

Valgt er: 

Alexander, Arendse, Noah, Anna, Josefine. 

Anna BLAK ”tilkalder” til første møde. 

 

9.  Valg af medlemmer til FADLs Hovedbestyrelse 
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Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal. Valgbare er de 21 ordi-

nære valgte repræsentanter.  

Kredsformanden er født medlem til Hovedbestyrelsen.  

HB-medlemskab introduceres v. CB. Som for en sjælden gangs skyld i dagens 

anledning får tildelt taletid. 

a. Valg af 3 ordinære medlemmer til Hovedbestyrelsen 

Følgende rep’ere vælges: 

Peter, Morten og Rasmus V vælges. 

b. Valg af 4 suppleanter til Hovedbestyrelsen 

1.supp.: Helena. 

2.supp.: Rebecca. 

3.supp.: Magnus Gibson 

4.supp.: CB. 

 

10.  Valg til Hovedforeningens udvalg 

Medlemmer til Hovedforeningens udvalg vælges ved simpelt flertal. Valgbare er 

både ordinære repræsentanter og suppleanter 

Thomas motiverer til OKU, Oscar til UPU og xxx til nMFU.  

a. Det fælles overenskomstudvalg  

i. SPV/VT-gruppen (4 medlemmer) 

Følgende vælges: 

Alexander, Inbar, Arendse, Simon W. 

ii. Lægevikargruppen (4 medlemmer) 

Følgende vælges: 

Rasmus V, Thomas T, Peter og Helena. 

iii. Universitetsansattes gruppe (2 medlemmer) 

Følgende vælges: 

Rasmus Dahlgaard og Magnus Gibson vælges. Alexander og Wil-

liam vil gerne på mail-listen.  
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b. Uddannelsespolitisk Udvalg (4 medlemmer) 

Følgende vælges: 

Oscar, Cathrine, Ida og Arendse. 

Helena vil gerne være med på mailingliste. 

c. Nationalt Medlemsfordelsudvalg (3 medlemmer) 

Peter, Charlotte og Malou vælges. 

 

Thomas laver et meme 

 

11. Indstilling af kandidater til FADLs Forlags bestyrelse 

Valgbare og stemmeberettigede er de både repræsentanter og suppleanter. Val-

get afgøres ved simpelt flertal.  

Denne indstilling foreslås udskudt til foråret, tættere på Forlagets generalfor-

samling.  

Ingen vælges, idet valget udskydes til foråret tættere på GF i Forlaget. 

 

12.  Valg af medlemmer til MOKs bestyrelse 

FADL København har to bestyrelsespladser i MOKs bestyrelse. Valgbare er både 

ordinære repræsentanter og suppleanter.  

Introduktion v. Rasmus Bo; det forlyder at være hyggeligt. 

Følgende vælges: Charlotte og Gibson 

 

13.  Rusintro E2022 

Gennemgang og evaluering af Rusintro 2022. 

Ved Anna.  

 

Der er tale om dalende tilslutning af russerne til rusintro. I denne sammenhæng 

foreslås det, at den dalende tilslutning og timebelastningen på rep’erne nødven-

diggør en ændring af formatet, der lyder forslag om at gøre det til en 
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forelæsningsagtig situ for at gøre det til en mindre rep-time-tung foranledning, 

specifikt til dette forslag belaver modargumentet sig på sværheden ved at gribe 

og engagere de tilstedeværende.  

 

En løsning på dalende tilslutning lyder på større integration med tutorgruppen. 

Det pointeres at tutor-rusintro-integration skal gøres low-key, for at undgå evt. 

karambolage med andre forpligtigelser. Overfor dette står et synspunkt om at 

være påpasselig med tutor-integration, og ISÆR med at gøre det ”low-key” i og 

med det med 100% sandsynlighed vil når til Bente-Burhøne og hendes hoved-

løse kontor med evt. konsekvenser. Måske man kan henvende sig til de enkelte 

tutorer og høre dem ad om de vil gøre det frivilligt? 

Der pointeres at tutorerne i forvejen har ret frie tøjler til at sige, hvad der foregår 

på og omkring Panum, så umiddelbart forudses der ikke problemer med at få 

FADL på besøg.  

 

Et synspunkt er at gøre det mere Aarhus-style med straight-up at få tutorerne til 

at trække folk over på FADL, med en ultra-kort intro til FADL, hvor der droppes 

absurd mange gulerødder til de små russere med deres meget lange ører. ”Over 

there” er der desuden en forelæsning på ALLER første dag, hvor foreninger 

kommer og introducerer sig selv inkl. FADL.  

 

Der pointeres at FADL ikke må anses for at ”bondefange” medlemmer, her næv-

nes der et tidligere stunt med gratis øl ved medlemskab. Dette har ført til mod-

vilje mod FADL på et enkelt semester specifikt. 

 

Sideløbende foreslås det at adskille rusintro fra VB, dette lader der til at være 

opbakning til fra flere kanter. Ydermere opfordres der til øget tilstedeværelse til 

Basisgruppe Bazaar.  
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Et forslag lyder på at ændre formatet fuldstændigt og gøre det til en øget synlig-

hed på 1.sem-ting i al generelhed med spørgeaftener osv.  

 

Punktet opsummeres med at nedsætte en gruppe der skal arbejde med rusintro. 

Gruppen består af Charlotte, Cathrine, Noah, Ida og Anna Blak indtil videre, men 

er åben for tilmelding ind til og med KKR2.  

 

 

14.  Evaluering af LREP september* 

LREP september blev afholdt i København, og der ønskes gennemgang og eva-

luering. 

Ved Christian.  

Christian melder ud at han ikke vil sige så synderligt meget. Overordnet meldes 

der ud at det løb meget godt af staben.  

 

15.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 38.000 kroner af støttepuljen.  

a. SIMS søger om 26.550 kroner 

Der pointeres at 160 t-shirts er for mange idet der pt. er 80 medlemmer, 

mangel på egenbetaling er skidt, designet kommenteres, hvorfor 0 kroner 

er foreslået, med en opfordring om at lave en bedre ansøgning med et 

mere tidssvarende tilbud og med egenbetaling, evt. indeholdende en re-

klame for FADL. Der lægges vægt på at udforme en meget sød mail med 

svar om at de skal lave en bedre ansøgning. Der pointeres, at når FADL 

støtter noget med penge fra puljen, SKAL de støttede lave, som minimum, 

en ”FADL was here” information til de deltagende, gerne mere reklame. 

b. Sexexpressen søger om 10.000 

Der lægges op til evt. at støtte til Peach med FADL-logo og en sød mail 

om liiige at gøre sin ansøgning bedre. Budgettet og ansøgningen generelt 
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er lidt herrens. Der stilles forslag om at støtte med hhv. 4050 og 5000 kro-

ner. Der pointeres at medlidenhedspenge til Sex-ex ikke nødvendigvis er 

vejen frem, det er dårlig signalværdi. Der må være et vist bundniveau, la-

der der til at være stemning for. 

 

16. Dagordenspunkter til næste Hovedbestyrelsesmøde 

Konstituering af udvalg 

Planlægning af LREP november  

De eksisterende punkter opsummeres. Der foreslås ingen yderligere punkter. 

 

17. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen (for foreningsåret 2022-2023) i bilag 

 

18. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

Det indstilles, at repræsentantskabet fastsætter nye projekter for 

foreningsåret.  

Som bilag findes foreningsåret 2021-2022 projekter.  

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

iii. Kursusudvalget 

iv. PR-udvalget  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

c. FADL København Vagtbureau (KVB) 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

1. Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 
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Instrukssagen er en ting, den er stadig i gang. RLTN er nogle 

beskidte slanger, men måske vi lander den snart. 

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Benson informerer om Frankie’s Feast. Meddelelserne blever 

herfra meget korte. Rasmus V melder kort ud om Gentofte 

ort.kir.  

3. Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

 

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

”Nej” 

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

”Heller ikke” 

e. FADLs Forlag  

Ny redaktør, sig hej og tillykke. 

f. Andre  

 

 

19. Snackansvarlige til næste møde 

Peter og Ida melder sig. 

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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