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Introduktion
IMCC (International Medical Cooperation Committee) er en ungdoms- og
studenterorganisation, der har til formål at lave frivilligt sundhedsrelateret
arbejde. Organisationens projekter og aktiviteter inddeles i 3 kategorier, der
omhandler udviklings og hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt
udvekslings- og klinikophold.
Projekterne foregår både nationalt og internationalt, og udover den store
indsats, der lægges i IMCC’s knap 30 projekter, bidrager IMCC i høj grad også til
det internationale forum og samarbejde, der eksisterer med lignende
organisationer under paraplyorganisationen IFMSA (se side 10).
IMCC drives af aktive studerende, som via deres frivillige arbejdskraft formår at
gøre en forskel i udbredelsen af oplysning om sundhed, udviklingsarbejde for
fattige og udsatte i lande, hvor adgang til sundhed ikke kan tages for givet, og via
udførelse af sundhedsydelser på klinikker og hospitaler verden rundt. IMCC har
eksisteret i mere end 50 år og er i stadig udvikling med hensyn til at skabe nye
bæredygtige sundhedsprojekter samt forbedre organisationen som helhed.
Organisationen er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd og af private donorer og
fonde.
Jeanette Pollmann, Landssekretær 2009
Året 2008
Bestyrelsesåret 2008 var et år kendetegnet ved, at der var en stor vilje i
bestyrelsen til at styrke det eksisterende
gode arbejde i organisationen som helhed og bestyrelsen som del heraf. Dette
skete i erkendelse af, at der i de to
forrige bestyrelsesår havde været
igangsat væs-entlige forandringer i
organisationen - oprettelsen af tre
interessefællesskaber,
forhåndsgodkendelse af individuelt medlemskab og styrkelse af sekretariatet - og
der derfor var brug for at konsolidere
IMCC.
2008 var også det første år hvor IMCC fik
ansat en landssekretær på fuldtid - Sille
Wiberg - til at varetage medlemmernes
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behov og være med til løbende at styrke
og udvikle IMCC. Alt sammen funktioner
som Sille har indfriet via sit gode arbejde. Derudover blev der ansat en bogholder på deltid - Pernille Mortensen som har gjort en forskel med dette
arbejde. Begge ansættelser var et
resultat af afstemningen og forhåndsgodkendelsen på Generalforsamlingen
2007 om overgang til individuelt medlemskab.
Efter lang tids tilløb var 2008 ligeledes
det år hvor hjemmesiden, intranettet og
de fleste af e-mail listerne blev tilgængelige for medlemmerne og muliggjorde
en nemmere kommunikation i IMCC.
Som sædvanligt blev der i IMCC afholdt
fire nationale møder i løbet af året -
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fire nationale møder i løbet af året Koordinationsmøde (KO-møde), forårsmøde i foråret, og i efteråret endnu et
KO-møde og generalforsamling. På de to
KO-møder blev der diskuteret henholdsvis ”Branding af IMCC” og “Forslag
til vedtægtsændringer”. På forårsmødet
blev bestyrelsens planer for året fremlagt, ligesom arbejdet med individuelt
medlemskab blev præsenteret. Derudover afholdte IMCCs dygtige trænere
træningssessions og der blev desuden
gennemført fire workshops omkring
IMCCs struktur. Årets sidste store møde,
generalforsamlingen, havde afstemningen om individuelt medlemskab og
IMCCs nye vedtægter som omdrejnings-
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punkt. Som håbet stemte de delegerede
for forslagene. På generalforsamlingen
var det ligeledes glædeligt, at fem ud af
seks bestyrelsesposter blev besat herunder to gengangere.
Der skal fra bestyrelsen lyde en tak til
alle de frivillige i IMCC som har lagt en
masse tid i projekterne i ind- og udland
og som derfor er med til at gøre IMCC til
en fantastisk organisation at være med i.
Det er med stor glæde at vi i bestyrelsen
kan se tilbage på et år, hvor der har
været et højt aktivitetsniveau i projekterne, individuelt medlemskab blev
vedtaget på generalforsamlingen og
organisationen gik styrket ind i 2009.
Thim Prætorius, formand april 2008
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Undervisning og oplysning
IMCC projekter 2008
AIDS løbet - Et motionsløb organiseret til fordel
for AIDS-Fondet.
Bamsehospitalet - Arbejder med børn og deres
bamser for tryghed til sundhedsvæsenet
Donaid - Oplyser om organdonation.
Integrationsprojektet - Underviser risikogrupper i sundhed.
Sexekspressen - Tilbyder seksualundervisning
til folkeskoleelever.
Summer School in Global Health Challenges
- Arrangerer kurser i Global Sundhed af to ugers
varighed.
Summer School in International Healh
- Arrangerer "Tropemedicin-kurset".
World AIDS Dag projektet – oplysning om HIV/
AIDS rettet mod folkeskolens ældste klasser.
Sund På Kryds&Tværs – fokus på sundhed fra
forskellige vinkler for folkeskoleelever.
Global health –skaber fokus på global sundhed.
Healthy Planet – oplyser om miljø og sundhed.

Gult interessefællesskab omfatter de
projekter i IMCC, der arbejder med
oplysning og undervisning. Projekterne
indenfor gult interessefællesskab er
meget forskellige i deres udformning
og målgruppe, men de arbejder alle
med at gøre opmærksom på relevante
sundhedsproblematikker.
Inden for gult interessefællesskab er
IMCC medarrangør af 2 sommerkurser
på Københavns Universitet, og i 2008
har IMCC også startet et samarbejde
med Globale læger om afholdelse af
Global Response konferencen, som
kommer til at foregå til januar 2010.
Flere af projekterne i gult interesse4

fællesskab har eksisteret i mange år,
blandt andet Bamsehospitalet og
Sexekspressen, men der er også
kommet nye projekter til i 2008.
Blandt de nye projekter, der er
kommet til i 2008 er Sund på Kryds og
Tværs, IMCC World AIDS Dag og AIDS
løbet. Andre projekter er genopstået
rundt om i lokalafdelingerne, her i
blandt Sexekspressen, som nu igen
eksisterer i Odense.
Alt i alt har 2008 budt på mange nye
spændende initiativer inden for gult
interessefællesskab og vigtig videreudvikling på eksisterende projekter.

AIDS-Løbet 2008 i Aalborg
På www.aidsloebet.dk stod
der: Få god samvittighed inden
jul: Vær med til at sætte fokus
på HIV/AIDS udfordringen, gør
noget godt for din krop og vind
gaver til dig selv og familien.
Doner 130 kr, løb 5 km og støt
kampen mod AIDS!
IMCC Aalborg samarbejdede
med AIDS-Fondet i forbindelse
med World AIDS Day 1.
december 2008 og lavede et
lokalt initiativ der kunne støttes
af hele Aalborg og omegns
store og små beboere samt
forretninger, der gerne ville
gøre en forskel for verdens
HIV/AIDS udfordring…
314 løbere donerede
tilsammen 40.979 kr.
til AIDS-Fondet!

"Jeg deltog i AIDS-løbet 2008, og jeg må sige
at det er et af det hyggeligste løb, jeg hidtil
har deltaget i. Stemningen på pladsen var
fantastisk, alle deltagere var i godt humør og
parate til at løbe i en god sags tjeneste.
Da starten gik, blev distancen tilbagelagt i
alle mulige tempi, nogle var i topform, andre
løb i et mere moderat tempo, mens
yderligere andre valgte at tage det som en
frisk gåtur. Efter løbet blev der serveret
gløgg, gaveposer og der blev udlovet seje
lodtrækningspræmier. For mig var det en
super oplevelse, som jeg helt bestemt regner
med at gentage i år - og jeg kan kun anbefale
andre at gøre det samme!"
Natasja Gudmann, IMCC Aalborg
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Udvekslings- og klinikophold
Blåt interessefællesskab er et samarbejde mellem de projekter i IMCC,
der arbejder med udvekslings- og
klinikophold i udlandet. Fælles for
projekterne er, at de kombinerer
elementer af den lægevidenskabelige
uddannelse med muligheden for at
opleve andre sundhedssystemer
indefra; om det er 6 mdr. på et hospital
i Tanzania eller 1 mdr. på et forskningsprojekt i New York.
At rejse ud med et af projekterne giver
altså ikke kun gode oplevelser og nye
venner. Det er også en mulighed for at
få indsigt i andre kulturer og åbne sin
horisont; noget der kun kan komme dig
til gavn i vores multikulturelle samfund.
6

Nogle af projekterne, fx. Exchange,
beskæftiger sig også med udvekslingsophold i Danmark. Her er udfordringen
at sikre de udenlandske studerende et
stort fagligt udbytte, såvel som mere
praktiske og sociale opgaver.
Blåt interessefælleskab henvender sig
til de medicin- og folkesundhedsvidenskabsstuderende, der ønsker et
globalt præg på deres uddannelse. Som
aktivt medlem i en af grupperne i
Danmark får du hurtigt såvel administrativ erfaring som et bredt netværk nationalt og internationalt. Men selv
hvis du “kun” ønsker at rejse ud med et
projekt, kan du vente dig store oplevelser og udfordringer.

IMCC projekter 2008
Dissektionstur - Arrangerer dissektionstur til
Tjekkiet.
Exchange - Udveksling af medicinske klinikophold mellem IFMSA's medlemslande.
IMCC Grønland - Arrangerer klinikophold på
Grønland for medicinstuderende.
Nordisk præklinik - Arrangerer prækliniske ophold i Danmark og Norden.
Praktikant I Troperne (PIT) - Arrangerer
praktikophold i troperne af minimum tre
måneders varighed.
Research Exchange - Udveksling af forskningsophold mellem IFMSA's medlemslande

Praktikant I Troperne
PIT er en forening som formidler kontakter mellem studerende på den sidste
del af medicinstudiet og hospitaler i Afrika, Indien og Filippinerne. Formålet er,
at den studerende skal få et anderledes
og udfordrende klinisk ophold og at
hospitalet får nogle ekstra hænder, samt
at begge parter får et indblik i en
alternativ måde at udføre lægearbejde
på. Der arbejdes i PIT kontinuerligt med
at etablere nye kontakter til hospitaler
over hele verden.
Udover at have denne grundlæggende
målsætning, har PIT i 2008 udvidet sine
rammer og startet Tropemedicinsk
weekend og Malarialøbet. Tropemedicinsk weekend forbereder de
studerende til det arbejde og den
hverdag, der møder dem på de
forskellige hospitaler. Malarialøbet har
som mål at indsamle penge via lokale
sponsorer og universitets-studerende til
at købe imprægnerede myggenet, som
sendes til det østlige Afrika, hvor
malaria er den største dræber - specielt
blandt børn og gravide kvinder.

”I 2008 var jeg på et 3 måneders klinikophold på Nyakahanga Hospital. Hospitalet er et kirke hospital, som ligger tæt
på både Uganda og Rwandas grænser,
oppe i bjergene. Hospitalet har 200 senge - men oftest 250 indlagte.
Hver morgen startede vi i kirken med en
morgen gudstjeneste på swahili, som
kunne vare alt mellem 5 og 45 min.
Herefter fortsatte vi med morgen konference i kirken, som blev afsluttet med at
apotekeren fortalte hvilken medicin, som
det ikke var muligt at få den dag.
Under opholdet cirkulerede vi mellem de
forskellige afdelinger, derfor bød
opholdet både på stuegang på kirurgisk
afdeling, kontrolundersøgelser af gravide
kvinder, hjælpe børn til verden på fødegangen, assistere til diverse operationer
og be-handle nyre- og hjertesyge på
medicinsk afdeling - samt behandle alt
mellem him-mel og jord i skadestuen. Alt
foregik på swahili og tegn-sprog. Jeg har
fået set et væld af forskellige patienter,
fået indblik i en kultur, som jeg aldrig
havde kunnet som turist og fået
oplevelser for livet.”
Rebecca Vinding, udsendt med PIT
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IMCC Projekter 2008
3om1 - Sponsorprogram for indiske børn.
Egypten-projektet - Med det formål at lave sundhedsfremmende aktiviteter for børn i Alexandria.
Etiopiensgruppen -Arrangerer klinikophold for studerende.
Equip - Indsamler brugt hospitalsudstyr og sender det til
udviklingslande.
IMCC Rwanda - Sundhedsfremme og sundhedsoplysning i
Rwanda.
Kenyaprojektet - Arrangerer klinikophold i Kenya for
medicinstuderende.
Libanongruppen - Arbejder med konflikthåndtering og
sundhedsproblematikker i libanesiske flygtningelejre.
Masanga projektet - Fundraiser til hospital og arrangerer
klinikophold for medicinstuderende i Sierra Leone.
Mental Health Rwanda - samarbejder med studerende i
Rwanda om et mental health empowerment-projekt.
Nepal projektet - Arbejder med oplysning i Danmark og
undervisning i førstehjælp og primær sundhed i Nepal.
Operation2015 - Oplysningskampagne om FN's 2015
udviklingsmål.
Uland - Danida-finansierede sundhedsprojekter i Sydamerika og Afrika.

Udviklings- og hjælpearbejde
Grønt interessefællesskab består af
projekter, der beskæftiger sig med
hjælpe- og udviklingsarbejde, typisk i
udviklingslande. Det, der kendetegner
projekterne er, at det er studerende,
der gerne vil være med til at gøre en
forskel ude i verden, samtidig med at
de laver oplysningsarbejde i Danmark.
Projekterne spænder lige fra meget
erfarne grupper til helt nystartede
projekter. Hvad grupperne laver er
meget forskelligt, og strækker sig over
at samle og sende hospitalsudstyr til
klinikker i udviklingslande, kapacitetsopbygning af medicinstuderende i
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Rwanda, til førstehjælps-undervisning
i Nepal.
Grupperne arbejder uafhængigt af
hinanden, men mange af de udfordringer, vi står overfor ude i verden er
ens, uanset om vi arbejder i Nepal,
Rwanda eller i Indien. Derfor forsøger
vi i grønt interessefællesskabs at dele
vores viden og trække på hinandens
erfaringer. Dette gør vi gennem fælles
træningsdage, hvor vi både har
oplægsholdere udefra samt oplægsholdere fra egne rækker.

IMCC Rwanda
I løbet af det sidste år har vi
i IMCC Rwanda arbejdet
koncentreret med 5 projekter i samarbejde med
vores partnerorganisation
MEDSAR, bestående af
medicinstuderende i Rwanda.
De fem projekter involverer
lokalbefolkningen og arbejder
med emner såsom, seksuelt
overførte sygdomme, prævention, fejlernæring, prostitution,
konfliktløsning og ligestilling.
Af store succeser kan man
nævne SPAC (Stop Prostitution
Around Campus) projektet, som
har været med til at oprette en
kvindeforening bestående af ca.
60 eks-prostituerede kvinder.
Disse kvinder er blevet involveret i ”income generating projects”, således, at
de har en alternativ indkomstmulighed.
De er bl.a. blevet undervist i at væve traditionelle rwandiske kurve, som
medbringes af os og sælges i Danmark.

”Så gik min drøm, om
at tage til Afrika,
endelig i opfyldelse.
Turen gik nemlig til
Rwanda.
Det var i juli, hvor
jeg efter en stressende eksamensperiode, og inden
jeg vidste af det,
havde sagt ja
til en opgave, som
gjorde, at jeg den
1.juli pludselig
stod i Kigali
lufthavn. Det
første chok i Afrika
var nok til at få
mig til at glemme alle mine
ubegrundede forestillinger om
Afrika. Jeg blev nemlig spurgt om
jeg havde medbragt plastikposer,
for dem måtte man ikke bruge i
Rwanda.
En anden forbavsende ting var, at
jeg efter 8 år i Europa igen kunne
opleve at blive set på blot som en
fremmed uden reference til min
baggrund. Den måned i Rwanda
var nok den bedste rejse jeg
nogensinde har været på. En
meningsfyldt tur med plads til
indhold, eftertanke, sjov og ballade
og ikke mindst plads til at lære fra
sig.”
Amir , IMCC Rwanda
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Internationale aktiviteter

IFMSA
Internationalt er IMCC repræsenteret
som de medicin- og folkesundhedsvidenskabsstuderendes talerør i IFMSA
(International Federation of Medical
IFMSA
Students’–internationale
Associations). IFMSA har
omkring
100 medlemslande
fra alle
opnåelser,
udviklinger?
beboede verdensdele og sammenlagt
Osv.
repræsenterer føderationen over 1
million medicinstuderende. I alle
medlemslande er der et hav af projekter,
der alle har til formål, mere eller mindre
direkte, at forbedre verdens
sundhedstilstand og skabe kommende
læger med viden inden for global
sundhed. Der lægges vægt på kulturel
udveksling af medicin-studerende,
nødhjælps- og udviklings-arbejde
landene imellem – både i katastrofeområder og på længere sigt – samt
ge n e re l fo lke su ndhe d so p lysn in g .
Desuden er der også en gren af
organisationen, der beskæftiger sig med
forbedring af lægeuddannelsen. IFMSA
fungerer således som en paraplyorganisation for alverdens projekter og
som et talerør for verdens medicinstuderende i organisationer som WMA,
WHO, UNESCO og andre, der har
indflydelse på den globale sundhed.
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Internationale anliggender2008
På den internationale front var 2008
også et begivenhedsrigt år. Der blev i
IFMSA afholdt to store internationale
møder, der med danske øjne var
placeret på så eksotiske steder som
Mexico og Jamaica. Derudover var der
det europæiske møde, EuRegMe, i
Kroatien. Endeligt var Danmark selv
vært for det nordiske møde, FINO, som
man kan læse mere om overfor.
Sammenlagt betød dette udsendelse af
omkring 50 IMCC’ere, der kom hjem
med værdifuld inspiration, motivation
og gåpåmod til at fortsætte deres
arbejde herhjemme.
IMCC markerede sig også i IFMSA i
2008 ved at vise et aktivt engagement i
styringen af IFMSA, både som aktivt
medlemsland og med et par IMCC’ere i
Team of Officials.

FINO 2008, i Kalundborg
”Det årlige og efterhånden traditionsrige møde mellem de fem nordiske
lande blev i 2008 afholdt af IMCC-Danmark. Nærmere betegnet i
Kalundborg i dagene fra d. 6. til den 9. november. Og lad det være sagt
med det samme; det var en bragende succes!
Holdet bag arrangementet var omkring 10 dedikerede IMCC’ere i
Organising Committee (OC), som startede planlægningen mere end et år i
forvejen. Der blev rejst ca. 170.000 kr. til mødet, som blev skudt af for de
ca. 110 deltagere. Temaet for de fire dage var FN’s 2015-mål, med
specielt fokus på mål 5 & 6 (”improving maternal health”, og ”combating
HIV/AIDS, malaria and other diseases”). Der var interaktive og kreative
workshops, gruppe-diskussioner, paneldebat, foredrag og meget, meget
mere. Alt sammen var det med til at øge deltagernes indsigt i
problematikkerne. Udover det faglige, blev der, naturligvis i bedste IMCCånd, tid til en masse sjov og ballade, og der blev bl.a. opført en musical af
den danske OC, yderst underholdende indslag fra delega-tionerne, samt
gallaaften lørdag - og naturligvis festet til den lyse morgen. Alt i alt fire
fantastiske dage i selskab med engagerede og hyggelige mennesker, og
det var en fornøjelse at være med til at arrangere FINO sammen med et
dedikeret OC. Specielt når det hele lykkes, og man får en masse positiv
respons oven i hatten.”
Lars Bødker Madsen, IMCC Århus
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Organisationen 2008
På generalforsamlingen 2007 blev det vedtaget at arbejde hen imod individuelt
medlemskab for IMCC's aktive, det vil sige at skabe en struktur, hvor de aktive
skulle melde sig ind i organisationen enkeltvis. Man vedtog også at investere en del
af IMCC's opsparing i at finansiere omlægningsperioden.
Tidligere har IMCC haft kollektivt medlemskab, det vil sige at alle medicinstuderende automatisk har været medlem af en lokalafdeling i IMCC mens
studerende fra andre studieretninger kunne melde sig ind individuelt. Dette
bevirkede at det aktuelle medlemstal var meget højere end det reelle antal aktive
medlemmer. Under denne organisationsform fordeltes stemmerne til
Generalforsamlingen efter et avanceret delegeretsystem baseret på aktive i
lokalafdelingerne og ikke efter fremmødte deltagere. På den baggrund blev det
besluttet at arbejde hen mod individuelt medlemskab, som ville føre til en mere
demokratisk opbygning, hvor alle fremmødte har stemmeret. Desuden ville en ny
struktur medføre at IMCC´s tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd kunne blive
ændret, og der kunne blive råd til en ny sekretariatsstruktur med en akademisk
uddannet landssekretær ansat på fuld tid samt en deltidsansat bogholder, begge
ressourcepersoner som skulle lette projekters arbejde. I starten af 2008 blev
omtalte personer ansat og på Generalforsamlingen 2008 blev det endeligt vedtaget
at overgå til individuelt medlemskab pr 01.01.2009.
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Træningsgruppen

Lokalgrupperne - Odense
Arbejdet i IMCC er bygget op i
lokalgrupper, og der findes lokalgrupper i Århus, København, Ålborg,
Esbjerg og Odense. På den baggrund
kan frivillige mødes på tværs af
projekter og få støtte af lokal administrationen i byen - samt få sparring
med de andre projekter til bl.a. hvervning af nye frivillige. For Odense bød
året på en nyvalgt administrationsgruppe, bestående af frivillige med
erfaring i IMCC Odenses projekter
samt nye studerende med mod på
organisatorisk arbejde. I april blev der
afholdt Sundhedsmekka, som efterhånden er en tilbagevendende succes.
Alle projekter har på denne dag
mulighed for at præsentere sig selv
over for nye studerende og hverve
frivillige. Desuden byder dagen på
hyggeligt samvær på tværs af årgange.

I IMCC består træningsgruppen af erfarne
IMCC’ere, der har gennemført IFMSA’s
træneruddannelse, og dermed kan bistå
IMCC’s projekter ved at arrangere træninger i eksempelvis projektplanlægning, hvilket
kan hjælpe til at udvikle kvaliteten
af projekterne.
2008 var et begivenhedsrigt år for træningsgruppen i IMCC. I løbet af året kom der 6
nye trænere til. Desuden bidrog træningsgruppen aktivt til afviklingen af de nationale
møder, hvor der til forårsmødet blev holdt
træninger, og under Generalforsamlingsweekenden blev der holdt oplæg om
teambuilding. Til forårsmødet havde
gruppen hentet forstærkning udefra, og
havde ud over IMCC trænerne, Jesper
Luthman samt en tidligere præsident for
IFMSA, Kristina, til at holde træning.
Der kom også gang i træninger på lokalt
plan og både København, Århus og Aalborg
samt nogle af de enkelte projekter blev
besøgt i løbet af 2008.
Trænere fra IMCC var derudover også med
til at afholde træning under begge IFMSA
General Assemblies og under det nordiske
FINO møde. I forbindelse med FINO mødet
blev der i 2008 for første gang afholdt en
Training of New Trainers workshop på dansk
jord - med IMCC som værter. Her blev 9 nye
trænere fra de 5 nordiske lande uddannet.
Alt i alt var det et begivenhedsrigt år, hvor
træningsgruppen
har bidraget til udviklingen af IMCC,
og hvor gruppen
har vokset sig
større og
stærkere.
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IMCCs Økonomi 2008
IMCCs Indtægter i 2008
1,86%
0,14%
0,40%

Grønlandspraktikanter

0,54%0,99%

Prækliniske praktikanter

5,07%

Research Exchange
U-landsgrupper

0,63%

Bamsehospitalet
Rådighedstilskud, DUF

27,13%

Medlemdskontingenter

62,73%

Øvrige tilskud
Finansielle indtægter
Diverse indtægter

0,51%

IMCCs omkostninger i 2008
0,24%
2,33% 1,24%
4,94%
0,96%
1,53%

0,47%

Exchange
0,28% 0,31%0,38%
PIT
Sexekspressen
0,57%
3 om 1
Equip
SCOME
26,95%
41,24%
Bamsehospital
Andre aktiviteter
11,62%
Løn og sociale bidrag
kontorhold
6,92%
Revision
Rejse- samtmødeomkostninger mv. og internationaleaktiviteter
Aktivitetstilskud lokalforeninger
Puljer og diverse omk.
Finansielleomkostninger i alt
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Indtægter
63 % af IMCC’s indtægtsgrundlag er fra
DUF-midler, og IMCC er derfor stærkt
afhængig af disse bevillinger nu og i
fre mt id en for at fort sætte sin e
aktiviteter. En fjerdedel af indtægterne
hentes andetsteds fra i form af tilskud
fra dekaner og lægekredsforeninger. I
2008 var medlemsstrukturen således, at
det var byerne der var medlemmer, dvs.
at der var 5 medlemmer. Dette betød, at
medlemskontingenterne udgjorde en
meget lille del af indtægterne. I 2009
forventes disse at udgøre en større
procentdel, da vi nu er gået over til
individuelt medlemskab og derfor også
får et større tilskud fra DUF. IMCC’s
undergrupper har desuden stået for en
mindre del af indtægterne i form af
administrationsgebyrer til IMCC.

Omkostninger
IMCC har i 2008 opgraderet sekretariatet, og dette har medført en del flere
administrative omkostninger i organisationen, hvor det tydeligt ses af omkostningsdiagrammet at løn, kontorhold og
revision bærer en stor del af omkostningerne. Yderligere udgør møde- og
rejseomkostninger samt internationale
aktiviteter en stor del af IMCC’s daglige
drift. De resterende omkostninger er
tilskud til lokalforeningerne til deres
daglige drift, interne puljer til undergrupper og lokalafdelinger for at fremme initiativer eller infrastrukturen i
afdelingerne. Derudover har enkelte
undergrupper mod forventning genereret underskud.

Bestyrelsen 2008:
Søren Uhre (IMCC Århus, stud.scient.pol.): Formand til 04.09.2008.
Reza Rasti (IMCC Odense, stud.med.): Ansvarlig for eksterne relationer.
Troels Græsholdt-Knudsen (IMCC Århus, stud.med): Økonomiansvarlig.
Thim Prætorius (IMCC Esbjerg, stud.scient.san.publ.): Informationsansvarlig.
Fra 04.09.2008 konstitueret Formand
Anna Sofie K Hansen (IMCC København, stud.med.):
Bæredygtighedsansvarlig.
Mathias Mikkelsen (IMCC København, stud.med.): Administrationsansvarlig
fra 04.09.2008.
IMCC Landssekretariatet:
Landssekretær Sille Wiberg og
Bogholder Pernille Mortensen
Panum Instituttet 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
2200 København N
Tlf: 61 60 47 35
E-mail: secretary@imcc.dk
Hjemmeside: www.imcc.dk

Lokalafdeling København:
Lokalsekretær: Helle Brandborg Krogh
E-mail: secretary-copenhagen@imcc.dk
Lokalafdeling Odense og Esbjerg:
Lokalsekretær: Sara Munk Jensen
E-mail: secretary-odense@imcc.dk

Lokalafdeling Århus og Aalborg
Lokalsekretær: Lars Bødker Madsen
E-mail: sekretaer-aarhus@hotmail.com
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