
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 12/12. kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Ingen 

TIL STEDE: Peter, Anna, Oscar, Rasmus D, Andrea (TR), Ida, Malou, Arendse, Helena, 

Charlotte, Christian, Rasmus V, Simon W, Johan, Inbar, Rasmus L, Alexander, William, 

Rebecca, Noah, Josefine, Simon S (16:30), Magnus (16:34), Cathrine (18:04) 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Peter) 

Peter vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Alexander) 

Alexander vælges. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Inbar vælges. 

 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR2)* 

Ingen kommentarer 

e. Godkendelse af dagsordenen 

+ Nyt punkt 5, Godkendelse af kredscirkulære nr. 2 

+ Nyt punkt 6, Julebanko 

+ Nyt punkt 9, Rusintro, 

 

2. Præsentation af FADL-Jura  

Oplæg om FADLs forhandlingsområde og Klaus’ arbejdsområder  
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Ved Klaus Pedersen 

 

Klaus’ berettelse: 

• Værdsættelse af de kræfter der lægges i overenskomstudvalgene: 

o Feltkontorer 

o Arbejde på tværs af kredse 

• Oplever at de studerende ikke kender sammenhængen mellem fagforenings-

medlemskab og de rettigheder man får beskikket. 

”Juraen er ikke stærkere end hvad vi gør den til” 

 

Kommentarer: 

- Opfordring til at benytte Klaus’ professionelle sparring. 

- Opfordring til at stikke næsen forbi sekretariatet, gerne bare for hyggens skyld! 

Spørgsmål: 

- Hvordan ser medlemstal ud? 

o Dypper under 1.800 medlemmer (cirka 50% af studerende), stødt faldende 

 

3. Korte meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

Post til advokatudgifter (opfølgning): Fejlpostering, afskedigelse af med-

arbejder. Udgift er omposteret. 

Udregning af samdrift: KKF pålægges 77.000 kr. større udgift i samdrift. 

Skyldes regnefejl. 

i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU) 

Strikkeklub 

ii. Kursusudvalget 

Indkaldelse til kursusudvalg inden årets udgang 

iii. PR udvalg 
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Har været møde. PR-medlemmer har fået ansvarsområder og kom-

munikerer med Sarah (PR-arbejder i FADL) 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Indledende ved Andrea: 

TR har fået en fast dag på FADL (torsdag 14-15) - forsøger at sprede or-

det særligt blandt SPV’ere. 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Bestyrelsesmøde i sidste uge. 

Igangværende tilfredshedsundersøgelse blandt vagttagere. 

Interne bestyrelsesevaluering: det går godt, og der er tillid til direktøren 

(og den anden vej) 

Hyggelig julefrokost og der meldes om god stemning. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Formandskabet (FS) 

Nyligt afsluttes FS-møde. Repper-hulen er på dagsordenen. 

Detaljeret aftale om lokalebrug arbejdes på. Indbefatter bl.a. 

booking-praksis.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet at berette. 

iii. OKU 

1. Overenskomstsudvalget (SVG) 

Rimelig stille på SVG - kæmpes stadig med Region Syd. 

Ny sag om plastikkirurgisk, operationsassistenter på HK. 

Potentielt mæglingsmøde efter udgangen af denne uge. 

Forsøg på indhentning af politisk hjælp 

2. Lægevikargruppen (LVG) 

Gentofte ort.kir - vundet!!! (900.000 til medlemmer + 

100.000 bod) 

Holdstruktur og LVG-OK udelukker ikke hinanden! 
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Sejr, politisk og økonomisk. 

Uvist hvor mange penge FADL ender med efter udgifter er 

dækket. 

Etableret stillinger i forsvaret 

Informationsmøder om at være læge i militæret (Kbh + Aar-

hus) 

3. Universitetsansattes udvalg (UAG) 

Intet at berette 

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Konstituerende møde. Malou fortsætter som formand. 

Tal fra Tryg præsenteres til næste KKR. 

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Der skal diskuteres studieundersøgelse, ikke meget nyt at berette. 

e. FADLs Forlag  

En smule turbulens i pipeline, men fungerer ganske fint 

Der skal promoveres Quiz-battle*: 

 (27/1)? 

Kø-fest til første fredagsbar?  

 *En slags Medi-Learner format, betalt adgang. 

f. Andre  

Om Universitetsvalg på KU: 

Bestyrelsespost gik til studenterrådet. 

 

 

4. Kontingentstigning 

Bestyrelsen foreslår 3 mulige løsninger der kan stemmes om. 

Nettoprisindekset for oktober gennem 1 år er 11%.  

Resultat er beregnet på baggrund af godkendt budget + 50.000 i Rus-støtte fra 

Forlaget 
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Foreslag  Procent  Pr. år (kr) Pr. måned (kr) Årets resultat (kr) 

0,5*NPI 5,5% 1857 154,75 +19.750 

0,25*NPI 2,75% 1804 150,33 -73.000 

Ingen stigning 0 1760 146,66 -150.000 

 

Introduktion ved Noah: 

• Stigninger fremlægges på baggrund af samdrift og udgifter. 

• På baggrund af inflationsstigning på 20% over periode uden kontingentstigning 

kan 5,5% virke relativt lavt sat. 

Der åbnes for kommentarer: 

 

Diskuteres frem og tilbage. 

På den ene side: Snak om at kontingentet allerede er dyrt, og om der kan spares andre 

steder. I Yngre Læger var de hurtige om at skyde lignende forslag ned. Sammenfald 

mellem kontingenthævning og faldende medlemstal er ikke vejen frem. Foreningen har 

en egenkapital, det har mange medlemmer nok ikke. Medlemmer (og tidligere) klager 

altid over højt kontingent. Signalværdi for fremtiden mht. stigninger. 

 

På den anden side: Inflation vil fortsætte, og på trods af nedsavning i budget var der 

stadig 200.000 i underskud. Svarer til støtte til vejledning, DHL og MOK. Udskydelse vil 

udhule foreningen, pludselig uden buffer til evt. uforudsete udgifter. Udgifter stiger 

kontinuerligt, bl.a. til HF. Der skal findes penge - hvis ikke i år, så næste år. Alle steder 

på tværs af kredse, klager medlemmerne om kontingentpriser - fokus skal ligge på at 

levere et produkt der er prisen værd. Hvor længe kan man eksistere med underskud og 

produktkvalitet? Respekt for vedtagelse om vedtægtsændring til GF22.  

 

Bred konsensus om, hvor vigtig en eventuel stigning er kommunikationsmæssigt.  

Kontingenter til fagforeninger er fradragsberettiget. En prisstigning på 8 kr. om måne-

den, vil for eksempel kunne spare 4-5 kr. hos Skat. 
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Afstemning (på præmis om mest vidtgående) om 5,5%: 

Alle repræsentanter og suppleanter til stede er stemmeberettiget. 

For: 13 

Imod: 4 

Blank: 4 

Afstemningen er vedtaget, og der effektueres pr. kontingentopkrævning pr. 1. februar. 

 

 

5. Kredscirkulære (nyt punkt) 

Introduktion ved Noah 

• Handler om praksis angående støtteansøgninger, samt specificering af bestyrel-

sens kompetencer. 

• Ingen ændringer, blot forsøg på opdatering. 

Aktiv opbakning etableres. Kredscirkulære er godkendt. 

 

6. Julebanko (nyt punkt) 

Introduktion ved Anna 

• Opfordring til engagement fra rep-skab - inviter jeres venner! 

• Der er tradition for, at den første til at råbe ”Gamle Ole” (ved trukket 90-tal) får 

en frossen and. 

7. FADL Københavns mål for foreningsåret 2023  

Workshop vedr. foreningens mål for 2023  

Ved Noah 

15 minutter sættes af til at gå ud i grupper og brainstorme/workshoppe. 

(Noah kan supplere med note-dokument)  

Åben tilmelding til nedsatte grupper: 

 

Stipendiat- og forskerrettigheder: 
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 Ida, Simon S, Rebecca, Inbar, Simon W, Rasmus V 

Aktioner for større medlemsinddragelse: 

 Ida, Charlotte, Simon S + W 

 FADL til Pride: 

 Inbar, Rasmus D, Cathrine, (Josefine) 

Dahl ('दाल')-gruppe/madgruppe: 

 Ida, Charlotte, Oscar, Johan, Noah, Simon W, Simon S, Malou, Cathrine, 

Alexander, Rasmus D - Johan indkalder til møde 

Kø-fester: 

 Peter, Rasmus D, Oscar, Helena, Rasmus V, Simon W, Johan, Inbar, Simon 

S - Inbar indkalder til møde 

Fast FADL-bord på Panum 

 Rasmus D, Cathrine 

Samarbejde med basisgrupper-gruppe 

 Helena, Arendse - Helena indkalder 

Udvidet fokus på oplysende FADL-materiale 

 Arendse, Rebecca 

 

8. Dato for generalforsamling  

Generalforsamling flyttes til 29/9, KKR1 flyttes til 12/10 

Ved Noah  

 Noah er bedt om at rykke GF, afholdning om fredagen er prioriteret, hvorfor 

ovenstående datoer er valgt. 

 

9. Rusintro 

Ved Anna 

• Original plan om at integrere FADL med tutor-studerende møder, lowkey. Tuto-

rerne syntes ikke det var en god idé. 
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• Eventuel hijacking af studerende i et kvarters tid efter tutormøde. Fokus på ikke 

at køre sælger-strategi.  

• Udlodning af KDO, QR-kode snarere end flyer. Fokus på intimitet og hygge. 

Åbning for kommentarer/diskussion 

• Tutor-argument var, at KU ikke skulle facilitere FADL’s reklame. 

• Opbakning om at møde de studerende, evt. med sodavand/øl/pizza - evt. in-

house. Kunne være efter forelæsning eller HLR. 

• Forsøg på samspil med kø-fester og reklame for andre arrangementer. 

• Arrangement i forbindelse med midtvejsprøve + TPK-eksamen 

 

10. Vinterrustur 

Ved Anna 

Ved vinterrustur-switch af studerende (25/1) kl. 08:00 plejer FADL at hjælpe med logi-

stik. 

Følgende melder sig til at hjælpe: 

Simon S, Cathrine, Rasmus V, Rasmus D, Ida, Noah - Anna Blak informerer relevante 

parter ved lejlighed. 

 

Der florerer rygter om portvinsskænkning ved Simon Sabroe aftenen før. 

  

Kommentarer: 

Uddeling af vand, evt. et stykke frugt samt en pose chips - nice signal fra FADL! 

11. Kandidatreception  

Ved Anna  

Afsked for dem der bliver læger til januar. Servering af lækkerier. 17/1, tidligt på dagen 

(vejledende tidspunkt: kl. 15). Plejer at koordinere med cheferne på første etage om 

konkurrencer. 

12.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 Hovedbestyrelsessuppleant.  
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Da Rasmus Bo, Christian og William bliver læger. Derfor skal der vælges nye po-

ster til bestyrelse og hovedbestyrelse. (1,2 og 3 suppleant er valgbare da de ryk-

ker op inden næste bestyrelsesmøde) 

Ved Noah 

 

• Mødekadence: 1 møde om måneden, relativt intime 

• Indflydelse på overordnet drift og styrelse af repræsentantskabsmøder. 

 

 

Valg til Københavns kreds.  

 Opstillede: Simon W & Simon S. 

Simon S vælges som 3. suppleant 

Simon W vælges som 2. suppleant 

 

Valg til Hovedbestyrelsen 

• Mødekadence: Cirka en gang om måneden 

• Lægger retningen for Hovedforeningen - økonomisk og nationalt strategisk. 

Landspolitisk orienteret. 

Opstillede: Oscar 

Oscar vælges som 4. suppleant. 

 

13. Instagram takeovers  

Som led i PR-udvalgets ønskes fastsættelse af datoer for Insta-takeovers.  

Ved Anna/Arendse 

• Pitch om at reintroducere Instagram-takeovers på kredsforeningens profil af re-

præsentanter. 

• Tidligere haft fin succes mht. eksponering.  

• Opfordring og opbakning til mere brug af Instagram af reppere. 

• Indtænk koordinering med sekretariatets random opslag. 
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• PR-udvalget melder mere info ud. 

 

14. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

- Budget  

• Tredje og sidste behandling. Kaffemaskine solgt.  

- Psykologordningen 

• Behandle tilbud fra PsyCare. Problemer med integration af Københavns ekstra 

halve psykologgang - lyder umiddelbart unødigt bureaukratisk. 

• Andre byer argumenterer for kontinuitet, kredsene iblandt.  

• Konsensus om, at hvis PsyCares ikke kan honorere Københavns ekstra halve 

time, vil det forringe tilbuddet markant. 

- Repperhulen  

• Renovationsteknisk gennemgang ved Noah 

 

15. Støtteansøgning* 

Der resterer 31.000 kroner af støttepuljen. 

- FAM søger om 5.000 

Argumenter for: 

• Arrangementer er for alle studerende. Detaljeringsgrad/gennemsigtighed af 

budget. 

Argumenter imod: 

• Maksimal honorering af totalt udgiftsbeløb. 

 

Konkret forslag: 

Støtte med 4.775. 

 

Stemmer mest vidtgående. 

 

Forslag om at støtte med 5.000 kr. - nedstemt 
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Forslag om at støtte med 4.775 kr. 

For: 15 

Imod: 0 

Blankt: 4 

Vedtaget. 

 

16. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

Kommentar om at onsdag reintroduceres som mulig mødedag. 

 

17. Feltkontorskalender 

Politisk feltkontor ved Erik Harr afholdes 18/1 kl 10.00 

• Handler om FADLs politik - Noah laver pinned tråd i rep-gruppe med info. 

 

18. Snackansvarlige til næste møde (7/2) 

Rasmus D & Cathrine melder sig. 

 

19. Eventuelt  

Fjernelse af Bensons mail i referaters sidefod. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Noah Nøhr Hjorth Westh  

Kredsformand, FADL København 
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