
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. 2 (KKR2) 

afholdes d.17/11 kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Ingen 

TILSTEDE: Noah, Morten, Peter, Anna, Cathrine, Inbar, Alexander, Rasmus Bo, Ras-

mus D, Josefine, Rasmus V, Thomas, Charlotte, Ida, Arendse, Oscar, Rebecca, Simon S, 

Helena (16:45), William (16:55), Christian (17:00), Johan (17:00), Magnus (17:05), Si-

mon (17:10),  

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Rasmus V) 

Rasmus vælges 

b. Valg af referent (Forslag: Malou) 

Malou vælges 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR1)* 

Ikke anført om støtteansøgninger blev imødekommet, rettes 

Anmodes om at referat sendes ud tidligere 

Godkendes, med rettelse af ovenstående 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjelse: nyt punkt 7: observatør til lægeforeningen hovedstaden pysk-

udvalg.  

 

2. Budget 2023 
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Budget 2023 fremlægges og drøftes.  

Ved Noah 

 

Noah’s berettelse:  

• Medlemstilbagegang. Medlemstal i budget 23 konservativ sat. Samdrift ud-

regnes som gennemsnit af medlemstal fra sidste år, derfor rammes vi nega-

tivt på økonomien  

• Øget indtægt fra FADLs forlag 

• Hævet budget for møder og fortæring (1220), samt politikerseminar (1260) 

for at imødekomme stigende priser  

• Kandidatreception (1325) nedsat, da der ikke længere laves navneskilte 

• Budget til medlemshvervning fastholdes på 50.000, da det stadig er stor 

problematik for foreningen  

• Blanke poster under kontorindhold herunder internet (1430) fremgår stadig 

men betales via HF  

• Hjertestarter kan ikke deles med FF/VB og skal betales af KKF 

• Tillidsrepræsenter..   

• Kurser dækkes primært af efteruddannelsesmedlemmer  

• Psykologordning-budget hævet..  

• 2140 udlignes via FF leje  

• HF betaler for repperhulen  

• MOK – nu deles bevillingen mellem FADL og VB, derfor nedsat fra 110.000 

til 90.000 

• Skåret i 2430 – skal diskuteres  

• Foreslår at hæve kontingentet med 2,8% så ender det på 905kr for at imø-

dekomme et underskudsbudget  

 

Der åbnes for kommentarer:  

• Ønske om at det endelig budget bliver sendt ud inden mødet.  
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• Flere kommentarer vedr. nedsatte aktivitetspulje og stigning i repperweekend 

budgettet (hhv. 1220 og 1260), hvor de fleste er imod. Der foreslås bl.a i denne 

forbindelse egenbetaling til repweekend for at imødekomme stramt budget. 

Blandede meninger om dette. Det besluttes at 1220 og 1260 stiger ikke men bli-

ver på niveau som budget ’22    

• Ærgerligt at VB ikke vil samarbejde omkring betaling af hjertestarter. Ønske om 

at prøve at presse yderligere, hvis dette er muligt, eller fjernes hvis den ikke vir-

ker.  

• Stor enighed om at der ikke at VB ikke skal betale repper for at tage ud på 

rustur. Evt. mulighed for at diskutere om de skal hjælpe med bezinbetaling eller 

lignende.  

• Der spørges til om Curriculi har modtaget deres penge – det har de.  

• Der er noget støj i budgettet, herunder SupKU (som ikke længere er relevant). 

Dette er pga. at poster først kan fjernes efter en fastsat antal år regnskabsmæs-

sigt og det fremgår i budget for at gøre det lettere at stille budget og regnskab 

op.  

• Spørgsmål til udgift til advokatpost – Noah undersøger og kommer med specifikt 

svar senere.  

• Ønske om tidslinje på repperhuleprojekt fra HF 

 

Kontingent: Indstiller til at kontingent skal sættes op (med 2,8% (dvs. 905kr pr. seme-

ster)) 

Der åbnes for kommentarer:  

Der diskuteres at det altid er svært at hæve kontingentet, og medlemmer muligvis er 

nervøse for dette.  Der fremhæves at der på GF var et flertal for at nettoindeks regu-

lere kontingentet.  Nogle er imod stigning i kontingent, nogle vil afvente til senere. 

Kontingentet er ikke reguleret de seneste 10 år. Det pointeres at kontingent ikke skal 

blive det sted for der skal reguleres for at imødekomme et dårligt budget, og at man 

også godt kan budgettere med underskud. Evt. udskudsbudget kan offentliggøres til 
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medlemmer (gennemsigtighed) og der kan lave SoMe der kan give forståelse af hvad 

kontingent går til. 

 

Følgende forslag stilles: 

Godkende budget, med de fremførte ændringer, med den indstilling at der tages af-

stemning om kontingent inden 11/1/23 

For: 19 

Imod: 0  

Blank: 0  

 

Budgettet godkendes  

 

3. LREP november 

LREP afholdes 18-20 November i Aalborg med fokus på klima 

Er fikset, Liv har sendt info ud 

 

4. Opstillingstekster til valg - evaluering.  

Til beslutning: Nyt valgformat efter evaluering  

Ved Noah 

 

2/3 mærkesager og derefter fritekst. I formulering omkring fritekst vil der stå eksem-

pler så nye reppere er bedre stillet. Code of Conduct bliver gennemgået og nyskrevet. 

Intet nyt IT-show.  

Kommentarer: Bred enighed om at forslaget lyder godt.  

Afstemning: 3 mærkesager + fritekst indsendes til MOK. Opdateret Code of Conduct.  

For: 19, Imod: 0, Blank: 2  

 

Forslag vedtages  

 

5. Synlighed på Panum 
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Bedre rammer for mere medlemssynlighed på Panum drøftes og præsente-

res. 

Ved Noah 

 

Ønske/opfordning om at reppere deltager i feltkontorerne og i det hele taget kommer 

mere over på Panum. Minimum en repper til feltkontor for at det afholdes.  

 

Kommentarer: Støtte fra repræsentantskabet. Spørgsmål til hvordan nuværende datoer 

(6/12 og ...) er fastsat. SVAR: sekretariet kommer med datoer, da de er den begræn-

sende faktor, som bliver delt på KKR.  

 

6. Valg af intern TR  

Intern tillidsrepræsentant præsenteres og vælges 

Ved Noah  

 

William (tidligere intern tillidsrepræsentant) beretter. Fortæller at det ikke nåede rigtig 

op at køre da dette er en ny ordning. Oprindelig tænkt at man kan komme med trivsels-

ting samt råd om FADL-relateret arbejde. 

 

Opstillede: Anna og Magnus.  

Begge vælges som nye interne tillidsrepræsentanter.    

 

7. Observatør til lægeforeningen Hovedstaden psykiatri-udvalg 

Ved Thomas 

 

Lægeforeningen Hovedstaden nedsatte et psyk-udvalg. FADL har haft observatør 

plads. Thomas beretter om hvad dette indebærer. Kræver at man møder op til møder 

(ca. en gang per kvartal).  

 

Opstillede: Ida, Oskar, Rasmus D   
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Både ordinære repræsentanter og suppleanter er opstillings -og stemmeberettigede  

Oscar vælges  

 

8. Psykologordning 

HB ønsker drøftelse af rammerne for psykologordning efter ny udvikling.  

Ved Noah 

 

Der bruges mange penge på vores psykologordning. HB vil gerne have mandat til bruge 

penge fra forsikringsordningen med Tryg til psykolog-ordningen, eller om den skal bru-

ges til general drift.  

• Der er tale om et overskud af den pengepulje der tilsidesættes for at dække evt. 

store forsikringsskader blandt vores medlemmer. 

 

Kommentarer:  

Der foreslås at pengene muligvis også kan investeres. Flere enig med at investering 

kan være med til at langtidssikre foreningens økonomi. Både aktier og ejendom næv-

nes som muligheder.  

Frygter at denne bare vil sluge denne pulje.  

 

Det besluttes at København indstiller til HB at pengene investeres.   

 

9. Folkemødet 

Folkemøde afholdes 15-17 Juni med en FADL delegation. Information 

herom  

Ved Noah  

 

Vedtaget i HB møde at Folkemødet er for hele repskabet. Der er nedsat udvalg. Alle 

kan komme med, og hvis man vil være med til at planlægge kan man kontakte Helena. 

 

10. Rusintroduktion  
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Tilmelding til Rusintroduktionsudvalg lukkes. Består af: Charlotte, Cathrine, 

Noah, Ida og Anna Blak indtil videre 

 

Åben opfordring til alle der har lyst til at være med til at planlægge rusintro. Josefine, 

Anna og Noah skal til møde med VB ang. deres rusintro 

Helena, Simon S, Alexander og Inbar vil også gerne være med.  

 

11. Julefrokost 

Julefrokost den 9/12 i kantinen. Tilmelding til udvalg.  

Ved Noah  

 

Åben tilmelding til udvalg:  

Charlotte, Magnus, Rasmus D, Arendse, Anna, William, Noah og Christian   

 

12. Julebanko 

Julebanko den 14/12 på Panum. Inddragelse af repskab  

Ved Anna 

 

Arbejdes på at afholde det i et auditorie. Opfordring til at så mange af repperne som 

muligt deltager og er med til hjælpe. Anna sender præmie excel-ark og standard mail 

til alle.  

 

13. FADL Københavns mål for foreningsåret 2023.  

Vi har tidligere haft en liste over repræsentantskabets mål til foreningsåret. 

Dette ønskes drøftet og dannelse af udvalg.  

 

Kort præsentation/orientering ved Noah. Tages med som punkt til næste KKR, hvor 

der er mere tid til drøftelse og dannelse af udvalg.  
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14.  Støtteansøgning* 

Der resterer kroner 38.000 af støttepuljen. 

Sexekspressen søger om 9750kr.  

 NB: Sexeks angiver at ca 90% af tilmeldte studerer i KBH 

 

Stemmer mest vidtgående  

 

Forslag om at støtte med det fulde beløb. Imod: flertal. Forslag falder 

Forslag om at dække 8775kr, hvilket dækker københavner-andel af de tilmeldte. Imod: 

flertal. Forslag falder 

Forslag om at støtte med 7000kr. For: flertal. Vedtaget  

Forslag om ikke at støtte  

 

15. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

 

Kommer ny SoMe-strategi.  

Der skal snakkes medlemserhverning 

Samtale om akut-funktion i mentor ordning  

Samtale om ny pensionsordning hos LPB 

 

16. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 

GF 2023 ligger oveni oktober fredagsbar. Noah kigger på det og kommer tilbage med et 

forslag.   

Det er fejl i Rasmus’erne på oversigtet. Noah retter dette.   

 

17. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  
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i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Konstituerende møde d. 21/11.Strikkeklub d. 8/12.  

ii. Kursusudvalget 

Kursus i excitable celler d. 19-20/11. Cellens kemiske komponen-

ter, CNS anatomi og fysiologi er planlagt. Kursus i biokemi er forhå-

bentligt snart fastlagt.  

iii. PR-udvalg  

Snart konstituerende møde. I morgen tager Josefine til møde med 

VBs kommunikationsmedarbejder Ina 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Intet nyt 

c. FADL København Vagtbureau (KVB) 

I gang med feel-good aktiviteter herunder månedens vagttager mm.  

I gang med at skifte vinduer og elapparaturer – VB betaler.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

FS har været på seminar, snakke bedre repper plejer og trivsel, in-

tern og ekstern kommunikation. Kommer løbende tiltag.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet at berette 

iii. Overenskomstsudvalget (OKU)  

Er konstitueret. Ibar valgt som generalsekræter, men ikke formand 

for en af udvalgsgrupperne.  Derfor forvirring omkring forperson. 

Ordnes internt.  

Datoer for OK2, OK3 er sat. Interne mødedatoer er også sat.  

iv. SVG 

Også konstitueret. Simon W fortsætter som forperson.  
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Ser positivt ud i Instruks-sag. Virker til at få medhold. Har fået 

sagsark over de medlemmer som er placeret forkert. Tegner godt, 

mangler det sidste.   

Ny sag i Region Syd – en afdeling der placerer medlemmer på FOA-

overenskomst. Forhold undersøges.  

v. Lægevikargruppen (LVG) 

Også konstitueret. Rasmus V overtager forperson rollen fra Tho-

mas.  

Der har været voldgift – OP-personen kom ikke med en kendelse 

der men spurgte om vi ville have en uddybet kendelse. Det vil vi 

gerne. Skal regne med svar omkring jul.  

Møde med Forsvaret om forsvaret lægevikar overenskomst. Der er 

ikke noget i overenskomsten der står i vejen for lægevikar i forsva-

ret. Thomas følger op ift. til oprettelse af hold/ansættelser. Regner 

med jobopslag kommer snart.  18/4/23: Introduktion i lægevikar i 

forsvaret hos KKR 

Almen praksis – videre arbejde med HK. Guide til almen praksis 

(”den lille orange”) skal opdateres.  

vi. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Også konstitueret. Magnus genvalgt som forperson.  

vii. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Konstituerende møde d. 30/11, samt møde med Tryg  

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Er konstitueret. Oscar valgt som forperson. Alle pladser i eksterne 

udvalg er blevet besat, og det er besluttet at den afgående formand 

Emma, stadig sidder i MUK. Kommisorium er ved at blive udarbej-

det og er i gangsat. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe til at 

arbejde med klinikprisen igen i år. 

e. FADLs Forlag  
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Redaktør, Emma, er langtidssygemeldt. Nyansat redaktør Mathilde er 

startet. Salget på medicinermarkedet lidt under forventet, men resultatet 

ser stadig fint ud grundet god sommerperiode.  

f. Andre  

Meddelelser opfordres til at kortes ned. Ved længere beskeder anbefales 

det at de sendes skriftligt eller at lave selvstændigt punkt. Ønske om at 

meddelelser flyttes op i toppen af dagsordenen.   

Forsat problemer med booking af lokaler. Noah er arbejder på sagen og er 

i dialog med Erik og VB.  

  

18. Snackansvarlige til næste møde 

William, Christian, Rasmus  

 

19. Eventuelt  

 

Med venlig hilsen 

Noah Nøhr Hjorth Westh  

Kredsformand, FADL København 
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