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Formanden åbner generalforsamlingen
ved formand Jesper Mølgaard.

1. Valg af dirigent og to referenter
Efter indstilling fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen følgende:
Dirigent: Jakob Sørensen
Referenter: Tobias Abell Nielsen og Ivar Benjamin Horte
Stemmetællere: Benjamin Skov og Søren Uhre

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
Ved generalforsamlingens start er der 68 stemmeberettigede tilstede, yderligere 1
stemmeberettiget ankommer undervejs.
Dagsorden og forretningsorden godkendes, med tilføjelse af kort punkt fra kritiske
revisorer.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning (2013) til godkendelse
Fremlæggelse af ledelsesberetning fra 2013 ved formand Jesper Mølgaard
Ledelsesberetningen beskriver fokus for nærværende regnskab, anvendelsen af
midlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd og de Sundhedsvidenskabelige
fakulteter ved Københavns, Aarhus, Syddansk samt Aalborg Universitet, det
organisatoriske arbejde i IMCC i 2013, tilkomne og afsluttede projekter samt
enkelte, relevante begivenheder i IMCC's projektarbejde.
Hovedaktivitet
IMCC er en forening for og af studerende som udfører sundhedsfremmende
arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold
IMCC modtog i indeværende regnskabsår et rådighedstilskud på DKK
1.555.011 fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) inklusiv refusion af
internationale omkostninger.. Herudover modtog IMCC tilskud fra Det
Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet på
DKK 50.000, fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk
Universitet på DKK 50.000, fra Health ved Aarhus Universitet på DKK 70.000,
fra SUND ved Københavns Universitet på DKK 71.000 samt fra Lægeforeningen, Domus Medicus, på DKK 50.000. Resultatopgørelsen for perioden
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01.01.13 - 31.12.13 udviser et resultat på DKK 209.641. Balancen viser en
egenkapital på DKK 1.737.401.
Landsbestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
Fokus for regnskabet 2013
IMCC's regnskab dækker hovedorganisationens, lokalafdelingerne og
aktivitetsgruppernes økonomi, samt samtlige aktiviteter i IMCC. Aktiviteterne
der har pligt til at aflægge regnskab til Dansk Ungdoms Fællesråd, CISU og
Danida er opgjort som note i regnskabet.
Midlerne fra DUF bruges primært til at skabe rammerne for det arbejde de
frivillige medlemmer udfører. Vores puljemidler, nationale møder, samt vores
sekretariat, er med til at sikre et bæredygtigt fundament af høj kvalitet, som
styrker det frivillige arbejde, hvilket både gavner vores målgruppe og vores
aktive frivillige.
Midlerne anvendes til følgende:
• Puljemidler til støtte af IMCC's medlemmer og aktivitetsgrupper (eks.
kompetenceudvikling).
• Afholdelse af landsmøder.
• International rejserefusion, der går til at støtte medlemmernes internationale
engagement.
• Udvikling og implementering af strategiske tiltag. Administrative
omkostninger til organisation, lokalafdelinger og sekretariat samt løn.
Anvendelse af IMCC's tilskud fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved
Københavns, Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet
Midler fra fakulteterne anvendes til undervisning, at skabe aktiviteter og
arrangementer lokalt samt at gavne de lokale studiemiljøer med det formål at
skabe aktive og engagerede studerende, der får bragt deres faglighed i spil og
tilegner sig nye færdigheder og kompetencer. Derudover går en del af midlerne
til tilskud til løn til landssekretariatet, der yder støtte og bistand til
lokalafdelingerne og aktivitetsgrupper.
Det organisatoriske arbejde
I indeværende år er IMCC vokset fra 1.139 medlemmer i 2012, til 1.706
medlemmer ved udgangen af 2013. Der har været særlig fokus på at optimere
registreringen af allerede aktive medlemmer samt at lade en naturlig vækst i
aktivitetsniveauet medfører vækst i antallet af medlemmer —det har således
ikke været et mål i sig selv at øge medlemstaller— dette kan give IMCC øgede
indtægter og støtte i 2014 til gavn for vores frivillige medlemmer og
målgrupperne for vores aktiviteter.
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Strategi
Strategien 2012-2014 realiseres i 2013 som følger:
Økonomisk bæredygtighed:
Aktiviteterne støttes af sekretariatet i at lave mere kvalificeret økonomistyring.
Bestyrelsen og sekretariatet arbejder fremadrettet på at skabe større
gennemsigtighed i foreningens økonomi.
Rammer for frivillige:
Der skabes klare retningslinjer, der sikrer at aktiviteterne arbejder bæredygtigt
og hensigtsmæssigt.
Medlemsudvikling:
Kurser og workshops er tilpasset medlemmernes behov og sikre kvalitet i de
frivilliges arbejde.
Sammenhængskraft:
Afstanden mellem aktiviteterne, lokalbestyrelser og landsbestyrelse er
mindsket, og aktørerne definerer sig i forhold til IMCC og hinanden.
Klar kommunikation:
Der fokuseres på internt at skabe klarhed omkring IMCC's identitet, samt på at
formidle denne over for eksterne relationer.
Udfordringer med det internationale arbejde:
Det internationale arbejde har i 2013 medført en række udfordringer i IMCC.
Dette viste sig blandt andet for IMCC Uland. Ved årsskiftet havde
aktivitetsgruppen et projekt i Mali. Som konsekvens af uroligheder, militærkup
og den efter-følgende militære intervention i landet, så man sig nødsaget til, at
trække de frivillige ud af Mali og afslutte projektet. Derudover har der været
fokus på at styrke økonomistyringen, bl.a. ved at skabe et nyt sæt procedurer
for administration og forvaltning, for dermed at fastholde og styrke et
bæredygtigt projekt, der er en stærk kapacitet i IMCC.
ILONA
Vi startede året med afholdelsen af en weekend for alle IMCC's lokalbestyrelser
og repræsentanter fra aktivitetsgrupperne. Weekenden, som kaldes ILONA,
stod i strategiens tegn. Der blev afholdt en workshop i strategisk ledelse ved en
ekstern konsulent, der blev diskuteret strategisk handleplan og der blev
erfaringsudvekslet på kryds og tværs af lokalafdelinger og aktivitetsgrupper. Vi
har tidligere haft lokalbestyrelsesweekender, men konstruktionen i år var et nyt
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initiativ. ILONA var især et ønske om at sikre medindflydelse og dialog med
vores medlemmer i den strategiske process, for i højere grad at forankre
strategien i hele organisationen.
Omstrukturering af sekretariatet
Vi har fokuseret sekretariatets kræfter, på tre kerneområder: økonomi,
projektstyring og kommunikation. Dette muliggjordes ved hjælp af
afskedigelse af lokalsekretærer for i løbet af året at styrke IMCC's
landssekretariat med en organisationskonsulent samt oprettelse af en
studenter-/medhjælpsstilling med særlig fokus på kommunikation. Der var
også udskiftning på sekretariatslederposten, hvor vi sagde farvel til vores
mangeårige sekretariatsleder Sille Wiberg og goddag til Tobias Abell Nielsen.
Projektaktivitet
IMCC fortsætter med vores vanlige høje aktivitetsniveau. I februar kom
KostMO til verden i Aalborg. KostMo er et oplysningsprojekt om kost og
motion i folkeskolen. Nogle måneder senere i juni, kom EuRegMe 2015, som
vil arbejde på, at IMCC skal stille op som vært for IFMSA's regionale møde i
2015. Seneste tilføjelse til IMCC-familien er Zimccabwe, som er et
kapacitetsopbygningsprojekt med en lokal partner i Zimbabwe.
Aktivitetsgrupper har også udvidet til flere lokalafdelinger. Vi har her sagt
velkommen til PsykOBS i Odense, Donaid i Odense samt SUNDdag i Aalborg.
Vi har også opstartet en trænergruppe i IMCC, der er en gruppe erfarne
IMCCere, som skal uddanne medlemmerne i projektarbejde, økonomi og
ledelse mm., både gennem årligt tilbagevendende uddannelsesdage og efter
individuelt ønske fra aktivitetsgrupperne
Beretningen godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår (2013) til godkendelse
Ved bestyrelsens økonomiansvarlige Katja Thøgersen Staun.
• Ingen anmærkninger ift. rettidig bogføring. I det hele taget ingen anmærkninger.
• Der har i perioden været en fordobling i aktivitetsniveauet og antallet af medlemmer
er steget til over 1700 fra ca. 1100.
• I forbindelse med ansættelse af en ny bogholder har regnskabspraksis ændret sig.
• Bestyrelsen har prioriteret 1. at undgå ny anmærkning, 2. at have regnskab klar til
DUF, 3. at få refusioner behandlet i tide.
• Bestyrelsen bemærker, at en del projektmidler kun er anført som note i regnskabet.
Det er også midler som foreningen er ansvarlige for.
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National aktivitetsleder i IMCC Uland, Jonas Mortensen, orienterer om deres
problemer med revision og regnskab for projektet i Bolivia:
Regnskabet blev i første omgang afvist af Danida, som efterfølgende iværksatte et
udbetalingsstop. Desuden oplevedes samarbejdsvanskeligheder på tværs af foreningen.
Efter indsats for at løse problemerne, er det lykkedes at få et overskud på 90,000 kr.
Disse midler er efterfølgende bl.a. blevet brugt på en ekstern konsulent, som har været
med til at udvikle en administrativ instruks for at sikre driften af disse større projekter
fremadrettet .
I samarbejde med de kritiske revisorer bemærkes følgende:
• Note 2, side 16. Periodiserede indtægter for lokalafdelinger og aktiviteter. Forklaring
af periodiserede midler.
• Note 4. Stigning i personaleomkostninger tilsvarer stigning i aktivitetsniveau.
• Note 5. Transport. Posten kan indeholde puljer på grund af fejl i refusionsansøgninger.
• Note 6. Oprindeligt fejl i postering af egenbetaling. Fejlen blev rettet i tide og DUF
underrettet med det samme. De interne revisorer takkes i den forbindelse for
veludført kontrolarbejde.
• Deltagergebyr for AM14 indeholdt i regnskab for 2013.
• Stigning i administrationsomkostninger skyldes bl.a. fordobling i aktivitetsniveau;
bypenge (lokalafdelinger i regnskabet) som fastsættes af antal medlemmer i de
enkelte byer; ny hjemmeside i 2013; rejseudgifter grundet flere møder.
• “Medarbejdertransport” dækker over diverse små-anskaﬀelser. Disse to posters
forøgelser skyldes at lokalbestyrelserne nu inkluderes her.
• Note 14. Kritiske revisorer har bemærket at “andre skyldige poster” er steget markant.
Dette skyldes bl.a., at aktivitetsgruppen Exchanges depositum-indbetalinger er
medtaget her, modsat tidligere praksis.
• Sanering i gældsposter fortages i forbindelse med årsregnskabet for 2014.
• Refusionssedler medtages som skyldig post det efterfølgende årsregnskab med.
• Revisor anbefaler en begrænsning i brugen af udlæg, og at der i stedet sendes faktura
til sekretariatet, når dette er muligt.
Spørgsmål fra salen:
• Hvad dækker punktet mødeomkostninger over?
Dette dækker over både møder og lokale events og arrangementer. Ønskes yderligere
information om disse, bør man deltage på lokalafdelingernes generalforsamlinger.
• Der ønskes forklaring på tabel 8, side 19.
Der er tale om rådighedsbeløb. Spørgsmålet kan dog ikke afklares helt, da det krævet
kontrol af bogføringer under den tidligere bogholder.
Kommentarer fra kritisk revisor:
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• Der har været en markant stigning i rejseomkostninger fra bestyrelsens side fra 2012
til 2013.
• 500 yderligere medlemmer medfører øget aktivitet og dermed mange refusioner. Det
anbefales at bogholderiet forsøger at følge med dette øgede aktivitetsniveau, dog må
det være forventeligt med op til tre måneders ventetid. Det viser samtidig
nødvendigheden af en fuldtidsbogholder.
• Fejl i mange refusionsansøgninger, fx manglede puljenumre. Dette giver forsinkelser i
behandlingen af refusionerne. Det anbefales bl.a. derfor, at økonomikurserne
fortsætes.
• Det anbefales at gennemsigtigheden øges i forbindelse med ny regnskabsførelse.
• Kommentar til budget 2015. Da der i løbet af 2015 skal afholdes EuRegMe er der
risiko for efterfølgende restbetaling. Vær opmærksom på at medtage eventuelt
underskud i budgettet.
• Ros fra de kritiske revisorer ift. rettelse af fejl i internationale omkostninger og
udarbejdelsen af et nyt regnskab på en uge fra den 10. til 17. oktober, 2014.
• Ros til IMCC Uland, især i forhold til bekymringerne på generalforsamlingen i 2013.
• Ros til afklarende økonomisession dagen inden generalforsamlingen.
Regnskabet godkendes med en stemme imod.

5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til
orientering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der arbejdes på at øge indtægter fra legatmidler.
Administrationsstøtte på 7% vil betyde en større indtægt til foreningen.
Portopost er hævet.
PBS-aftale medfører stigning i gebyrer.
Regnskabsassistance ifm. overlevering øger omkostningerne på dette område.
Lejeudgifter er nedskrevet til 0 kr. da man er forblevet i de nuværende lokale, som
indtil videre vurderes til at opfylde behovet.
Firmapension er en ny post i forbindelse med ønsket om at overholde overenskomst.
Nedskæring på posten til medarbejderkurser er nedjusteret grundet mindre behov,
samt at DUF og CISU tilbyder gode muligheder for gratis kurser.
Internationale uddannelser og transport konteres på forskellige poster.
Puljer er ikke opbrugt. Puljerne uddeles efter de retningslinjer som er beskrevet på
hjemmesiden. Det er muligt at selve puljesystemet skal ændres.
Bestyrelsen opfordre til arbejde om puljestrategi.
Strategipuljen kan ikke søges, da denne er midler afsat specifikt til gennemførsel af
handleplan på basis af strategien. Der er således ikke tale om en pulje i almindelig,
men om strategimidler.

7

Referat af IMCCs ordinære generalforsamling 2014

Spørgsmål fra salen:
• Hvordan hænger puljerne sammen med budgettet?
Der skal være plads i puljerne til nye initiativer. Puljernes størrelse er en indikativ
fordelingsnøgle, da der kan flyttes rundt mellem puljerne efter behov, beløbene er
således af vejledende karakter.
• Hvad dækker posten diverse under administrationsomkostninger over?
Posten dækker vejledende budgetter.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår (2015) til orientering
ved formand Jesper Mølgaard
Årets resultat forventes at blive på 154,733.25 kr.
Gennemgang af forventede indtægter og udgifter:
• DUF-midler forventes at falder, da DUF på sigt kan blive nødt til at skære i
driftstilskud.
• Dekan-midler forventes at være samme niveau som indeværende år.
• Legatoer og donationer forventes at stige mærkbart
• Lønudgifter afhængig af igangværende overenskomstforhandlinger. Det er vigtigt
både at sikre IMCC fremadrettet og samtidig sikre medarbejderforhold.
• Puljerne fastholdes. Den nuværende strategi udløber i år. Der afsættes midler til ny
strategi, da det forventes at dette arbejde fortsættes.
Spørgsmål fra salen:
• Hvorfor 6,000 kroner i porto? Hvorfor ikke spare porto ved at overgå til digitale
refusionssedler?
Digitaliseringen af bl.a refusionssedler er i en indkørselsfase, men vil ikke virke fra dag
et. Desuden er der behov for porto til fx forsendelser til andre lande, skole-PR for
Sexekspressen etc. Derfor kan porto ikke spares yderligere.
• Midler fra Dekanerne. Hvordan bruges de? Kan de kanaliseres ud i de enkelte byer så
de kommer lokalafdelingerne til gode?
Midler fra Dekanerne fordeles bredt til lokalafdelingerne i form af bl.a. bypenge. Det er
desuden vigtigt at ansøgningsprocessen koordineres, så Dekaner der ikke ansøges flere
gange.
• Der det muligt at øge tilskud til Forårsseminaret?
Rammen tilsvarer tidligere år.

• Hvorfor ændring i bestyrelsens rejseomkostninger fra 75,000 til 25,000 i budgettet?
I 2013 var der bestyrelsesmedlemmer fra alle fire byer, hvilket gave øgede rejseudgifter.
Derudover rejste den tidligere formand meget på grund af mange aktiviteter det
pågældende år.
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• Vil NAL-gruppen blive fastholdt og anvendes der udgifter til dette? Er der behov for
det store overskud?
NAL-gruppen forslås fastholdt. Højrisikoprojekter som EuRegMe giver behov for at
havepenge tilovers. Desuden udbetales DUF-midler i oktober-november, derfor behov
for penge indtil da. DUF har varsel neddrosling af tilskud. Dette giver også anledning til
have midler i overskud.

7. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2014 til orientering
Introduktion ved formand Jesper Mølgaard
Da min bestyrelse trådte til i 2014 havde vores bogholder som afskedsgave
efterladt os udsigten til en konto som efter hans vurdering ville gå i minus
~130K omkring oktober måned. Der var en truende regning fra Ulands
revisor, og et par aktiviteter barslede med tanker om at forlade IMCC for at stå
på egne ben.
Da vi startede vores arbejde efter generalforsamlingen sidste år, tror jeg ikke at
nogen af os vidste hvor vi ville være idag, eller hvad vi skulle igennem for at stå
her. Økonomi-krisemøder, at planlægge vejen imens vi selv famler os frem. Og
i den forbindelse skal jeg beklage meget af den forsinkelse i har oplevet på
sekretariatet i starten af året. Vi er gået igennem en omstrukturering og et skift
af medarbejder, og det har givet forsinkelser, og det har besværliggjort jeres
arbejde, og det er jeg ked af. I år har vi også arbejdet med at bruge vores
forbedrede kommunikation til at styrke sammenhængskraften. Vi har skulle
lære en hel del om at kommunikere igennem nyhedsbreve, og hvis i har
oplevet kommunikationen som besværet, så er det derfor. Men vi i bestyrelsen
har også haft sjove timer, arbejde med noget der giver mening. Jeg sagde til GF
sidste år, at en af mine opgaver var at skabe en harmonisk og eﬀektiv
bestyrelse, der ikke brændte ud. Og vi sidder her, vi har haft travlt, men vi har
stadig haft det sjov undervejs.
Vi har arbejdet med medlemsudvikling for at skabe økonomisk bæredygtighed. Vi har forsøgt at være en deltagende bestyrelse, og være med til
jeres nationalmøder, og møde op når der skete noget. Jeg ved at vi ikke er i mål
med det, men det er vigtigt at vi bliver ved med at arbejde på det, for det er i
jeres aktivitet at IMCCs ånd og sjæl findes, og det er der at medlemmerne
lever. Det var en sindssyg stor oplevelse at deltage i forårsseminaret. Det var et
enormt projekt der fik vendt op og ned på Gadsbølle, og udfordret alle
deltagerne. Jeg ser mange her der var med til at blive verdensmestre i de 7 gode
vaner, og jeg håber at i har haft glæde af det i jeres personlige, jeres faglige og
jeres frivillige liv. Og jeg ved med mig selv at jeg var enormt imponeret og rørt
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da vi holdt en slags kollektiv debriefing bagefter. Og af den grund har vi
selvfølgelig bedt forårsseminargruppen om køre videre med at arrangere
forårsseminar også i 2015.
Som verdens bedste bestyrelse vil fortælle jer om om lidt, havde vi som mål at
blive godkendt som en almennyttig virksomhed. Det er vi blevet. Det skulle
der af forskellige grunde en ekstraordinær GF til for at opnå, og det mener vi
er det som gamle Mærsk ville kalde ‘rettidig omhu’, så der har vi skulle være
handlekraftige.
I 2016 er det 65 år siden at vi afholdt vores stiftende generalforsamling. Det
skal vi selvfølgelig bruge til at fejre os selv og fejre hinanden. Vi er derfor gået
igang med at planlægge hvordan vi skal fejre at IMCC som organisation nu er
ved at være klar til at modtage folkepension. Vi skal blandet bruge alle de gode
historier som i sidder med ude i jeres aktiviteter, så hvis i vil hjælpe os med at
lave lidt slægtsforskning, så skriv til mig eller Tobias.
Næste år skal vi også være vært for IFMSAs regionale møde i Europa. Slaget
skal stå i Aalborg, og jeg vil ikke sige så meget andet, for de kan de selv få lov
til bagefter.
Sidste år stillede Patricia en masse gode spørgsmål. Og det ville jo være
fantastisk hvis jeg havde et svar på dem alle sammen. Hun spurgte blandt
andet om hvordan vi værnede om hjertet i IMCC. Vores evne til at lave
projekter der giver mening. Vores evne til at gavne vores målgruppe samtidig
med at vi selv bliver klogere og dygtigere, eller måske gavner vi lige præcis
vores målgrupper fordi vi selv lærer. Der er ingen der starter i IMCC og er
100m mestre i at lave projekter. Det skal vi fra bestyrelsens side være
opmærksomme på, og derfor skal vi også passe på vores medlemmer. Blandt
andet derfor har vi valgt at lave mere fokus på bæredygtighed i vores
aktiviteter, både for at passe på vores målgrupper, men også for at passe på de
medlemmer der risikerer at stå nogle svære situationer. Fordi vi tror på at vi
gavner vores målgruppe, ved at gavne os selv.
Der har i året været et par af de stærkere aktiviteter der har leget med tanken
om at stå på egne ben, og melde sig ud af IMCC. Tanken bunder i et ønske om
at slippe for IMCCs regler og være herre i eget hus. Hvad er det så IMCC kan
tilbyde? IMCCs navn indgår cooperation, ikke som i corporation. Og hvad er
det lige et kooperativ er? Kort fortalt er det en organiseringsform hvor flere
aktører går sammen fordi det styrker det fælles bedste.. Det fælles bedste.
De af jer der har været på forårsseminaret, har også lært at sige ‘synergi’ til i er
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blevet gasblå i hovedet. Det er vigtigt at huske på i takt med at jeres aktiviteter
bliver mere selvkørende, og bedre drevet. Det er ikke alle der kan mønstre det
samme vidensniveau, så vi skal være bedre til at hjælpe hinanden, til at snakke
sammen. En del af det at være i et kooperativ som IMCC, er at man lærer af
hinandens styrker, og hjælper andre der har udfordringer.
Vi er meget forskellige, os der er i IMCC, men hvis I tænker over de
medlemmer der er i jeres aktivitet. Ikke alle dem der kommer af og til, men de
stabile. Prøv engang at tænk over hvad der er fælles for dem...
I vil garanteret komme frem til nogle af de samme ord alle sammen:
Engagerede og interesserede i at flytte verden et bedre sted hen, kreative,
medicinstuderende.. og hvis i ikke syntes de er arbejdsomme, så tænk over
hvor mange timer som de kunne bruge på at ryge hash og spille guitar, men
som de istedet bruger på at bage kager til foredrag, arrangere
weekendarrangementer, og på at holde jeg-ved-ikke-hvor-mange møder. Og
netop det med at være engageret med noget der giver mening, er hvad der er
fællesnævneren for os der sidder her idag. Om man er sexpert, FFFer,
Exchange, eller PIT'er, er vi her fordi vi vil være med til at skabe en bedre
fremtid og fordi vi tror på at vi sammen står stærkere end hver for sig. Vi er i
IMCC fordi vi gavner vores målgrupper. Vi er i IMCC fordi vi gavner os selv,
og vi er i IMCC fordi vi gavner hinanden.
Rammer for frivillighed
• Især fokus på udviklingsprojekter i IMCC, blandt andet på grund af at ikke alle
projekter lige bæredygtige hverken i DK eller lokalt i ulande. Derfor sagt nej til nye
projekter som ønskede at lave udsendelse. Til gengæld har man forsøgt at indgå
samarbejder for at finde mere bæredygtige modeller.
• Alle projekter i IMCC skal kunne finde støtte i større rammer.
• Ekstern evaluering af PIT undersøger klinikopholds konsekvenser for
modtagerlandene. Nye udvekslinger baseres på denne evaluering.
Medlemsudvikling
• Lokalbestyrelserne har haft en arbejdsgruppe til at kortlægge deres roller og
arbejdsopgaver.
• Bestyrelsen har arbejdet med fakulteterne omkring mulighed for merit for aktiviteter.
• ILONA afholdt igen; den er super værdifuld og anbefales at fastholde.
• Lokalbestyrelser, NAL og NØA møder med kurser, med støtte fra sekretariatet.
• Trænergruppen har afholdt træninger. Der er behov for en styrkelse af central
koordination.
• Afholdelse af pre-departure-træning.
• Der arbejdes på at udvikle en frivillighedspolitik for den måde vi arbejder med
hinanden på.
11
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• Forårsseminaret har været en stor succes. Det er en kendeting for bestyrelsen, som ser
forårsseminaret som en del af strategien.
Kommunikation
• Det er vigtigt at vi bevarer bevidsthed om IMCC nu og i fremtiden.
• Fælles front til næstkommende studiestart. En arbejdsgruppe, med bl.a.
lokalbestyrelserne, koordinerer hvervning og kommunikation
• Nyhedsbrevet har overtaget maillisternes funktion. Denne vigtige
kommunikationskanal styrkes. Her publiceres vigtig information fra sekretariat og
bestyrelse, information om puljer, kalender, samt formidling af seriøs, relevant viden
og kompetencer. Det er vigtigt at nyhedsbrevet fremstår attraktivt at læse og samtidig
er praktisk anvendeligt.
Sammenhængskraft
• Bestyrelsens tilstedeværelse til mange lokale møder.
• Mulig oprettelse af et politisk udvalg, hvis dette vedtages.
• Der stilles forslag om definition af IMCC
• Sekretariatets prioritetet at være til for medlemmer og aktivteter.
Økonomisk bæredygtighed
• §18 midler i flere byer.
• §8a godkendelse jvf ekstraordinær generalforsamling, med forventet godkendelse
primo november.
• Fokus på mere selvforvaltning og gennemsigtighed for økonomiansvarlig.
• Flere medlemmer skal have adgang til relevante konti.
• Fokus på at det skal være nemt for økonomiansvarlig via uddelegering af økonomisk
selvstyring.
• Arbejder på elektroniske refusioner med foto af kvitteringer. Dette skal
gennemtænkes, idet der stadig er udfordringer med sikring af modellen. Der
overvejes en lokal pilotperiode.
Alumniforening
• Alumniforening oprettet den 31. oktober, 2014 (dagen inden GF14).
• Foreningen vil løbende blive udviklet.
• En alumniforening giver mange forskellige muligheder, bl.a. i forhold til
mentorordninger og fundraisingaktiviteter.
• Der påbegyndes en proces med at høre flere forskellige generationer af IMCC
medlemmer om deres ønsker til alumniforeningen.
• En kortlægning af værdier og historien i IMCC vil bidrage til øget fællesskabsfølelse
og til at styrke kompetencer.
Internationalt
12
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• Der bruges mange økonomiske og menneskelige ressourcer på deltagelse i
internationale møder.
• Den enkelte delegerede skal få noget ud af møderne, og skal efterfølgende kunne tage
noget med hjem, ligesom de forventes at bidrage med noget undervejs og være aktive
på de møder de deltager i.
• Mere involvering i det internationale arbejde, bl.a. via Facebook-gruppe.
• IMCC har et globalt ansvar når vi deltager på internationale møder. Vi skal bidrage
og give noget videre til IFMSA.
• Det skal identificeres hvilke barriere der forhinder en større deltagelse på
internationale møder.
EuRegMe og Pre-EuRegMe
• Orientering om EuRegMe 2015-konferencen.
• Der søges yderligere støtte, bl.a. via crowdfunding, samt 100,000 kroner fra Region
Nordjylland.
• Der er bevilliget underskudsdækning fra Dekanen i Ålborg på 250,000 kr.
• Protektor er Prinsgemalen.
• Orientering om planer for Pre-EuRegMe, som afholdes i Århus.
• Workshops for kompetenceudvikling for 120 deltagere.
• Der er ingen underskudsdækning for Pre-EuRegMe, så der arbejdes med fundraising
hertil.
• IMCC-trænere opfordres til at ansøge.
Spørgsmål fra salen:

• Bestyrelsen spørger hvordan vi laver projekter som giver mening, og hvor vi både
passer på os selv og vores målgrupper? Hvad kan IMCC tilbyde?
IMCC er et fællesskab af aktiviteter, som står stærkere ved at stå sammen. Vi tror på at
der er en synergi ved at værne om IMCC. Det er vigtigt at vi støtter op om hinanden. Vi
er her fordi vi er engageret i noget som giver mening. Fordi det gavner os selv og vores
målgrupper, og at vi gennem IMCC kan skabe en bedre verden.
• Hvilke projekter er blevet afvist i år? Det anbefales at bestyrelsen til GF2015 redegør
for hvilke aktiviteter der er blevet afvist i årets løb.
Et enkelt projekt er blevet afvist. Nogle projektforslag er blevet bedt om at komme med
forbedringer. Det forsøges så vidt muligt at få folk til at komme tilbage med
forbedringer.

8. Vedr. procedure for valg af
Ved punkt 8 er der 69 stemmeberettigede deltagere til stede.
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Generalforsamlingen tager stilling til ændring af procedure for valg af ansvarlig for
internationale relationer. Diskussion om præsentation af kandidater. Fordele og
ulemper diskuteres
Ændringen vedtages, således at begge kandidater får 8 minutter og 20 sekunder til
præsentation samt mulighed for at besvare spørgsmål.

Punkt 9. Lokalafdelingernes beretninger
Der fremlægges beretninger fra lokalforeningerne i Aarhus, Odense og København.
Der er ingen repræsentanter tilstede fra lokalafdelingen i Aalborg.
Aarhus:
Ved lokalafdelingsformand Stine Frost Hedegaard.
• Tidligere begrænset fremmøde til lokale møder. Det er derfor forsøgt at nytænke
arbejdet.
• Der er pt. 17 aktivitetsgrupper i Aarhus lokalafdeling.
• Arrangering af foredrag i samarbejde med aktivitetsgrupperne.
• Opstart af LAL- og LØA-møder for at skabe større kendskab til hvem disse er. Seneste
møde havde 23 deltagere.
• Sociale arrangementer, eksmeplvis til jul og fastelavn.
• Infomøder har så stor søgning at det almindelige auditorium er blevet for lille (plads
til 100 personer) derfor flyttes til større auditorium.
Odense:
Ved lokalafdelingsformand Camilla Hjortdahl Sindal.
Fokuspunkter i starten af året har været:
• Synlighed gennem bl.a foredrag fra retsmediciner om arbejdet i udviklingslande og
fra Læger Uden Grænser.
• Medlemspleje og kompetenceudvikling.
• Sammenhængskræft. Medinddragelse af medlemmer. Få medlemmer med til at
præsentere IMCC som en helhed.
• Ny aktivitetsgruppe i Odense: Risk Games
• Donaid er desværre stoppet i Odense.
København:
Ved lokalafdelingsformand Annie-Sophie Homøe.
Der har i arbejdet med lokalforeningen været fokus på :
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•
•
•
•

Revurdering af lokalafdelingens rolle.
Identifikation af udfordringer for en større kontakt med aktiviteterne.
Hvordan kan vi bruge hinanden - lokalafdeling og aktiviteter.
Forankre faste kurser, herunder økonomistyringskursus.

Lokalafdelingen føler, at der ikke er tæt nok kontakt til aktiviteterne. Der ytres ønske
om et bedre og bredere samarbejde med aktivitetsgrupperne.

10. Nyt fra udvalg
Internationalt udvalg:
Ved internatioal ansvarlig Marie Hauerslev
• På generalforsmalingen 2013 vedtog man at oprette et internationalt udvalg.
• Der blev afholdt Workshops på ILONA om hvilke behov der er på det internationale
område.
• Udvalget skal skabe kontinuitet og kapacitet i det internationale arbejde og sikre
størst muligt udbytte af internationale arrangementer.
• Der er behov for viden om eﬀekten af udvekslinger i forhold til før- og eftereﬀekt.
• Der skal være større gennemsigtighed og mere forståelig information. Det skal være
nemt at opnå viden om det internationale arbejde. Alle skal kunne forstå sproget. Der
arbejdes derfor med at afdække potentielle kommunikationskanaler. Ligesom der er
udarbejdet en guidebog til IFMSAs generalforsamlinger.
• Der er udarbejdet et spørgeskema om udbytte fra internationale møder. Dette er
sendt ud til 66 personer, som alle har været på tur siden 2011. Undersøgelsen
konkluderer, at det giver god mening at investere i det internationale arbejde.
Bæredygtighedsudvalg:
Ved udvalgsmedlemmer Morten Staun og Monica Kujabi
• Bestyrelsen har et ønske om at hjælpe foreningens projekter til at blive mere
bæredygtige og at styrke bæredygtigheden af IMCCs internationale aktivitetsgrupper.
• Bæredygtighedsseminarer afholdt i Århus og i København.
• Vejledning om hvordan man laver bæredygtige grupper i IMCC-regi udarbejdet.
• Der er ydet rådgivning til at styrke projekter og aktiviteter samt udarbejdet en
ansøgningsvejledning.

11. Opfølgning på strategi 2012-2014
Ved Anne-Sofie Greve, Steen Fagerberg og Patricia Fruelund
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Baggrund for og tilbageblik på tre-årig strategiprocessen.
2007: Udarbejdelse af strategiplan som løb frem til 2011. Ønske om overgang til
individuelt medlemskab til tords for modstand mod dette visse steder i foreningen.
2008: Individuelt medlemskab stemmes igennem på generalforsamlingen 2008.
2011: Strategiplanen ønskes implementeret som et medlemsprojekt og ikke et
bestyrelsesprojekt.
2012: Ny mission og vision udarbejdes. Hovedfokus på: klar kommunikation, rammer
for frivillighed og sammenhængskraft i IMCC.
2013: Sikre lokal forankring, bl.a. gennem oprettelse af ILONA, hvor temener kan
diskuteres i et bredere forum.
2014: Afslutning af strategiplan. Især fokus på bæredygtighed.
Medlemmer, mission og vision er i centrum for udviklingen af IMCC. Hvis en strategi
skal give mening skal den forankres i organisationen. Den skal dog tages som en
rettesnor og ikke et udelukkelsesværktøj.

IMCC deltagelse ved AM2014
Præsentation af de enkelte deltageres opgaver og deltagelse på Annual Meeting (AM)
2014.
• Sexekspressen deltog med stor interesse på AM2014.
• Alle deltagere har været aktive og fået noget ud af deres medvirken.
• Information om ny ledelsesstruktur i IFMSA:Programmer frem for projekter.
- Temaorienterede rammer.
- Sparring med lignende aktiviteter.
- Mindre bureaukrati og afrapportering.
- Internationale fondsmuligheder.

13. Behandling af indkomne forslag
Ved punkt 12 er der 69 stemmeberettigede i salen.
Orientering om procedure jf. forretningensordenen ved dirigenten.
Forslag 1
At ændre kapitel 1, § 2 stk. 2
Fra: “Organisationen er hjemmehørende i Københavns kommune.” Til:
Formuleringen slettes, og der nummereres tilsvarende.
Motivation:
Denne formulering blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, og vi føler
at den mest demokratiske proces er at give den ordinære generalforsamling mulighed
for at stemme forslaget ned, og tilbage til de oprindelige vedtægter. Hvis denne
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formulering fjernes (dvs. nærværende forslag stemmes igennem) frafalder vores §8a
godkendelse, og vi mister vores status som almennyttig forening.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Forslaget forkastes enstemmigt.
Forslag 2a
At ændre kap. 8. §19 stk. 2
Fra: “I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler CARE Danmark.”
Til: “På den generalforsamling, hvor organisationens opløsning eﬀektueres,
besluttes ligeledes, hvordan eventuel formue fordeles. Fordelingen skal ske til
andre almennyttige og velgørende organisationer i overensstemmelse med
kapitel 2.”
Motivation:
Den nye formulering blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, og vi føler
at den mest demokratiske proces er at give den ordinære generalforsamling mulighed
for at stemme forslaget ned, og tilbage til den oprindelige formulering. Hvis denne
formulering ændres tilbage til den oprindelige(dvs. forslaget stemmes igennem)
frafalder vores §8a godkendelse, og vi mister vores status som almennyttig forening.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Forslag 2b
At ændre kap. 8. §19 stk. 2.
Fra: “I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler CARE Danmark.”
Til: “Ved opløsning kontaktes foreningens donorer angående eventuel
tilbagebetaling af midler. Resterende overskud doneres til CARE Danmark”
Motivation: DUF ser gerne at i tilfælde af en opløsning, bliver de donationer IMCC har
fået mhp. at køre foreningen tilbagebetalt til donor såfremt dette ønskes.
Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse
Spørgsmål fra salen:
• Vil det på en fremtidig generalforsamling kunne stemmes om modtager skal være
anden end Care.
Ja. Dette er muligt.
Forslag 2a forkastes og forslag 2b fortsætter til afstemning endelig afstemning.
Herefter vedtages forslag 2b enstemmigt.
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Forslag 3
At nyt stk. 4 tilføjes kapitel 7, § 17
“IMCC’s aktiviteter, lokalbestyrelser eller andre grupper må ikke modtage
økonomisk eller materiel støtte fra eksterne fonde eller donorer, der kan
kompromittere IMCC’s eller aktivitetsgruppens troværdighed eller
selvstændige, objektive beslutningstagen. I tvivlstilfælde har landsbestyrelsen
den endelige beslutningskompetence til at ophæve samarbejdet.”
Motivation: Vi ønsker, at IMCC’s medlemmer i deres fremtidige karriere som læger
eller i andet virke skal handle i bedste interesse for patienter og omverdenen. Vi kan
ikke stå mål for, at professionel dømmekraft og beslutningstagen bliver påvirket
negativt af andre interesser, hvilket risikoen øges betydeligt for, når man modtager
gaver eller finansiel støtte (1,2). Derfor ønsker vi, at IMCC’s aktiviteter gør sig
overvejelser omkring, hvilke eksterne partnere de modtager donationer fra og indgår
samarbejder med, samt hvilke konsekvenser og signalværdier, positive og negative,
dette kan have, både for gruppen selv og for IMCC som helhed. Der findes mange
fonde, organisationer og virksomheder som deler IMCC’s værdier, og som IMCC’s
aktiviteter kunne have et godt og udbytterigt samarbejde med. Desværre er det
modsatte også tilfældet. F.eks. har eksponering og direkte interaktion med
medicinalvirksomhederne vist sig at resultere i et ændret mønster for lægens
udskrivning af receptpligtig medicin. Udskrivningen blev præget af højere økonomiske
omkostninger for patienterne pga. højere grad af recepter på brand-name medicin.
Derudover blev medicinen i mindre grad udskrevet på et evidensbaseret grundlag,
hvilket svækkede kvaliteten patienternes behandling, men var til gavn for
medicinalfirmaerne (3,4). Modtagelse af støtte fra firmaer, som er bevist at markedsføre
og producere direkte sundhedsskadelige produkter fx tobak, vil på samme vis svække
IMCC’s troværdighed.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Spørgsmål og debat:
• Bekymring for påvirkning i forhold til uddeling af kondomer med firmanavne til
elever. Vil forslaget påvirke dette?
• Hvem vurderer hvornår støtte er kompromiterende? Vil der komme retningslinjer
for dette?
• Hvordan vurderes det hvornår IMCCs eller aktiviteternes troværdighed
kompromitteres? Vil det være en individuel vurdering fra bestyrelse fra til
bestyrelse?
• Betyder det at IMCC ikke fremover kan modtage penge fra Dekanerne? Dette kan få
store konsekvenser.
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• Der gøres opmærksomhed på, at man godt kan modtage penge med uden en oﬃciel
eller praktisk binding. Det er op til aktivisterne at vide hvad konsekvensen kan være,
og tænke hver sag igennem.
• Bamsehospitalet lever af plastre som doneres fra medicinalfirmaerne. Forslaget vil
derfor være et stort problem for Bamsehospitalet.
• Albani-bryggerierne har stor betydning for aktiviteterne i Odense, og et nej tak til
støtte fra bryggerier vil have stor betydning.
• Der henstilles til forslaget tænkes godt igennem. Der ønskes retningslinjer som tager
hånd om det hele.
• Der vil stadig være mange fonde at søge. Det påpeges, at evidensbaseret forskning
viser, at donationer påvirker læger. Der henstilles til at forslaget stemmes igennem.
• Mange tvivlssprøgsmål, problemer i tvivlstilfælde. Er det national eller
lokalbestyrelse der skal tage stilling til disse? Er der åbenhed omkring hvem der så
samarbejdes med?
• Bestyrelsens svar: Landsbestyrelsen vil konfererer med eksperter på området. Der
vil senere komme et uddybende dokument.
Forslaget falder i det det ikke opnår to tredjedeles flertal.
Forslag 4
At 'oﬃcielt' etablere og samtidig fremtidssikre bestyrelses-uddelegerede
ansvarsposter.
§14 Ny stk. 5 (og følgende gennummerering)
Vedrørende uddelegering af opgaver som udgør central organisatorisk
infrastruktur i eller er af national betydning, kan bestyrelsen oprette eller
nedlægge ansvarsfunktioner.
Appendiks:
[Citeret §14 stk. 5 - ændres i tilfælde af vanlig re-nummerering]
Nærværende dokument søger at klarlægge rammerne om IMCC’s
ansvarsfunktioner samt angive nogle minimumsretningslinjer, hvorunder
disse kan operere.
Ansvarsfunktioner adskiller sig fra IMCC’s Aktivitetsgrupper ved
• Formålet med disses arbejde er et produkt, en service eller et arrangement
til gavn for IMCC eller IMCC’s medlemmer - ikke begrænset af en enkelt
aktivitet eller lokalafdeling.
• Financieringsmodellen.
• I modsætning til aktiviteterne, er disse som udgangspunkt ikke
egenfinancieret.
• De modtager ikke rådighedsbeløb.
• Såfremt de kører over flere år, skal de på (detail)centralbudgettet.
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Afhængigt af opgaven, kan ansvarsfunktioner struktureres som grupper,
udvalg eller poster.
Alle ansvarsfunktioner bør ved nedsættelse få udarbejdet et sæt
arbejdsrammer indeholdende som minimum:
• Formål - overordnet, såvel som praktisk
• Omrids af ansvarsfunktionens opgaver
• Hvilke beføjelser tilfalder funktionen
• Årshjul eller tilsvarende
• Hvordan skal kommunikation med bestyrelsen foregå
Hvordan IMCC forvaltes, herunder brugen af IMCC’s centrale midler, ligger
under generalforsamlingens beslutingskompetence. Således må dem, som i
sidste ende skal stå til ansvar for midlerne og udførslen af opgaver af national
betydning, være den på generalforsamlingen udpegede nationale bestyrelse.
Det er derfor nødvendigt for IMCC’s bestyrelse i nødstilfælde at kunne tage
økonomiske og driftslige beslutinger om ansvarsfunktionerne.
Motivation: Et fællestræk blandt IMCC’s aktiviteter er, at de arbejder for deres
målgruppe - det være sig kommende udsendte, elever el.lign. Et andet er, at de, inden
for de økonomiske og strukturelle rammer som er IMCC, opererer autonomt.
Især inden for de seneste år er flere medlemmer begyndt at arbejde med ‘IMCC for
IMCC’s skyld’. Denne tendens er overordentligt positiv, hvorfor dette forslag stilles
med ønske om at gøre det til en etableret praksis at iværksætte sådanne poster/
grupper/udvalg —samtidig med at skabe en ramme, der kan sikre mod en
uhensigtsmæssig udvikling. Fremover omtalt som ansvarsfunktioner generelt og
specifikt ansvarsposter, -gruppe eller -udvalg (afhængigt af opgavens og funktionens
type)
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Spørgsmål og debat:
• Vi er til for vores medlemmers skyld, de ting vi laver, gør vi i vores medlemmers
interesse.
• Det mens ikke, at det pågældende behøver at blive uddybet i vedtægterne.
• Bestyrelsen: Kun de to øverste linjer kommer til at stå i vedtægterne.
Forslaget vedtages.
Forslag 5
§2 stk. 1 ændres til:
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IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende med interesse
for sundhed, som driver frivillige sundhedfremmende aktiviteter og
projekter - i Danmark såvel som internationalt.
Motivation: Hvad er IMCC? Hvad laver IMCC? Disse spørgsmål kan kun besvares af
få, og det som oftest med lange vævende svar. Hvorvidt dette er et problem kan ikke
entydigt be- eller afkræftes, men det er forslagsstillernes overbevisning, at dét ikke
kan kunne angive hvad det er man arbejder i, er hæmmende for
1. den interne sammenhængskraft, og ejerskabsfølelse for den samlede forening
2. Mulighederne for samlede kommunikationsfremstød til eksterne
Det er problematisk, at man end ikke i vores vedtægterne kan finde en angivelse af,
hvad IMCC egentlig laver. Der lægges på ingen måde op til hverken at vælge retning
for fremtidigt arbejde eller på anden måde at begrænse IMCC’s virke, men der bør
som minimum antydes i vedtægten, hvad vi er.
I de nuværende vedtægter nævnes (frit resumeret)
• Vi er landsdækkende og for studerende med interesse for sundhed (§2 stk.1)
• Vi arbejder for retfærdighed og sundhed til alle mm. (§3-5)
Dette er en god start, men kunne også være vedtægten for et politisk ungdomsparti
eller en lobbyorganisation. Der nævnes ikke at IMCC laver sundhedsfremmende
aktiviteter. Aktiviteter nævnes sporadisk i flere sammenhænge andre steder, men det
fremgår ikke, at dette er selve kernen i IMCC’s virke.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse.
Spørgsmål og debat:
• Vi bør slette ordene “Danmark” og “internationalt”, så vi blot skriver, at vi laver
sundhedsfremmende arbejde, det ligger implicit, at det er hvor som helst.
• IMCCs grundlæggende værdier er frivillighed. At skrive at det er i Danmark og
internationalt giver en form for public service viden om hvem vi er.
• De tre linjer giver et rigtigt godt udgangspunkt for forståelse.
• Muligheden for at lave ændringsforslag til ændringsforslag indtil en uge før GF.
Forslaget vedtages enstemmigt.
Forslag 6
§20, tilføjelse af nyt stk. 2
”Forhold vedrørende IMCC’s drift, der ikke er egnede som vedtægter eller
som er en uddybning af disse, kan tilføjes som Appendiks til vedtægterne.
Appendikser til vedtægter kan vedtages og ændres af generalforsamlingen
ved simpelt flertal. Som adskilt fra vedtægterne, er appendiks ikke juridisk
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bindende, hvorfor de ligeledes til enhver tid er underordnet IMCC’s
Vedtægter.”
Indsættelse af nyt stk. 3
”Interne udtalelser og henstillinger vedtaget på generalforsamlingen er som
udgangspunkt gældende et år fremadrettet, medmindre en anden afgrænset
tidsperiode er angivet på udtalelsen / henstillingen og dermed vedtaget.”
Motivation: I takt med at IMCC har vokset sig større, er interessen og behovet for
både ændringer/tilføjelser til vedtægterne, driftsmæssige guidelines og anbefalinger/
henstillinger fra generalforsamlingen til bestyrelsen steget tilsvarende. En
organisations vedtægter er den juridisk bindende, grundlæggende definition af de
organisatoriske forhold, og bør derfor kun ændres på baggrund af et større flertal i
organisationen. Derudover bør de være meget tydelige og nemt overskuelige for
enhver. Indimellem er det dog sådan, at generalforsamlingen ønsker at definere nogle
regler for hvordan organisationen fungerer internt i en mere detaljeret grad, og
omkring nogle forhold som der oftere vil være brug for at revidere. Indtil videre har
der i IMCC eksisteret to muligheder. Enten kan der tilføjes/ændres i vedtægterne, eller
der kan vedtages en intern udtalelse. Bliver vi ved med at tilføje og hele tiden lave små
ændringer i vedtægterne risikerer vi at de om kort tid bliver rodede og uoverskuelige.
Det er heller ikke alle regler som egner sig som vedtægter, idet det for eksempel ville
blive for rigidt. På den anden side kan en intern udtalelse virke for løst. Et andet
problem er også, at de interne udtalelser både bliver brugt til at vedtage forhold der er
gældende “indtil andet bliver bestemt” og med tidsbegrænset gyldighed, og at det kan
være svært at skelne.
Med dette forslag ønskes inførelsen af en klar tredeling som betyder at:
• Vedtægterne fortsat er juridisk bindende, kræver stort flertal at ændre, og ikke bliver
uoverskuelige fordi de beskriver en række mindre procedurer etc. i meget detaljeret
grad.
• Appendiks til vedtægterne kan bruges til at beskrive en række forhold mere
detaljeret. Ikke er juridisk bindende, samt er en smule nemmere at ændre og dermed
mere.
fleksible/dynamiske fra år til år, men står ved magt indtil de ændres.
• Interne udtalelser / henstillinger fra generalforsamlingen som udgangspunkt er
gældende et år, med mindre andet vedtages, og at de dermed anvendes omkring
forhold som er aktuelle her og nu.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Spørgsmål og debat:
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• Hvordan vil appendiks blive udformet? Påtager landsbestyrelsen sig opgaven med at
udforme dem?
• Hvordan vil landsbestyrelsen tage udgangspunkt i tidligere GF? Forarbejdet er
væsentligt for kvaliteten.
Forslaget vedtages.
Forslag 7
§ 12 Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af syv personer. Disse
syv personer opstiller til følgende poster.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Formand
Ansvarlig for internationale relationer
Økonomiansvarlig
Menigt bestyrelsesmedlem
Menigt bestyrelsesmedlem
Menigt bestyrelsesmedlem
Menigt bestyrelsesmedlem

Foreslås ændret til:
§ 12 Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af syv personer. Disse
syv personer opstiller til følgende poster.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Formand
Næstformand
Ansvarlig for internationalerelationer
Økonomiansvarlig
Menigt bestyrelsesmedlem
Menigt bestyrelsesmedlem
Menigt bestyrelsesmedlem

Motivation: Bestyrelsen i 2013 opfordrede bestyrelsen i 2014 til at konstituere sig med
en næstformand. Det skyldes et behov for, at formanden har en tæt samarbejdspartner, der kan støtte formanden i daglig drift og er medansvarlig for ledelsen af
bestyrelsen. Denne konstituering kan finde sted både før og efter valget. At
næstformanden er på valg, vil i vores øjne være en mere demokratisk proces, hvor det
er medlemmerne, der vælger, hvilket samarbejde samt hvilke idéer der skal
repræsenteres af henholdsvis formand og næstformand – fremfor en intern
konstituering efter valget.
Forslagsstillere: Helle B. Krogh, Marie Hauerslev, Katja Thøgersen, Jakob Vestergaard
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Spørgsmål og debat:
• Forslagsstillere mener, at det skal være op til GF at vælge en næstformand.
• Intern sparringspartner til at støtte formanden. Skal vedkommende vælges af
formanden eller af andre? Bestyrelsen konstituerer i forvejen sig selv, hvorfor skulle
den ikke selv kunne konstituere en næsteformand?
• Farligt hvis formand og næstformand kommer fra samme by. Der ønskes ligelig
kommunikation med bestyrelsen.
• Hvis generalforsamlingen vælger formanden, må det forventes, at denne har tillid til
vedkommende.
• Der er nogle tilfælde hvor det ikke er nødvendigt at samle hele bestyrelsen for
sparring.
• København har mange poster i deres bestyrelse som de forsøger afskaﬀet på den
lokale generalforsamling. Det er i forvejen svært nok at få folk til at stille op til
menige bestyrelsesmedlemmer. Vi må stole på at de mennesker vi har indstemt selv
kan varetage konstitueringen.
• Bekymring for at det ikke er et demokratisk valg hvis bestyrelsen selv vælger en
næstformand. Men det kan give god mulighed for udvikling når formand og
næstformand skal lære at arbejde sammen.
• Hvis der ikke er nogen som stiller op til næstformand, vil der så kun være de tre
menige bestyrelsesmedlemmer?
• Der er en risiko for at bestyrelsen bliver for rigid, hvis der også skal være en
næstformand samt at det kan give en form af udemokratisk arvefølge.
• Forslagsstiller er påvirket af at alle dem som selv har været formænd i forening er
imod forslaget.
Forslaget forkastes.

Udtalelse A
“Generalforsamlingen 2014 indstiller til,
• at bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret 2014 og 2015, nedsætter et udvalg,
som skal igangsætte en proces omkring udvikling af en frivilligpolitik samt
anbefalinger til og plan for, hvordan politikken aktivt anvendes og udvikles
fremadrettet;
• at arbejdet med frivilligpolitikken skal ske med størst mulig inddragelse af
hele organisationen samt at der i udarbejdelsen lægges vægt på, at
processen for udarbejdelsen er afgørende for et brugbart udbytte.”
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Rammer for udvalgets opgaveløsning:
• Udvalget nedsættes for at lave et dokument, der udspecificerer, hvorledes
IMCC’s frivillige arbejder sammen samt hvilket ansvar de frivillige har
over for hinanden samt, hvordan samspillet er/bør være mellem de
forskellige organer herunder, aktivitetsgrupper, interessefællesskaber,
lokalbestyrelser, landsbestyrelse og sekretariat.
• Politikken skal være nogle grundværdier. Det er vigtigt, at sikre, plads til
forskellige modeller for de enkelte aktivitetsgrupper/organer som har stor
forskel i, hvordan man arbejder med frivillige. En løsning kunne være et
krav om, at alle grupper forholder sig til, hvordan man er frivillig i den
pågældende gruppe.
• Udarbejdelsen af en frivillighedspolitik skal ske med størst mulig
inddragelse af hele organisationen
• Det tilstræbes, at udvalget udgør en bred repræsentation af
interessefællesskaber og lokalafdelinger.
• Det endelige produkt herunder forslag til implementering og aktiv
anvendelse skal fremsættes på Generalforsamlingen 2015
• Bestyrelsen afsætter midler i det centrale budget til afholdelse af møder,
rejseaktiviteter samt drift for udvalget.
Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Spørgsmål og debat:
• En god udtalelse. Den styrke organisationen og gøre meget for forholdet mellem frivilligt
engagement og bueaukrati.
• God ide, at hver gruppe og aktivitet skal tage stilling til sine frivillige.
• Forhåbning om at bestyrelsen vil indrage det arbejde som er gjort året inden.
• Forslagstiller: Forslaget er ikke tænkt som en laveste fællesnævner og der skal være plads til
forskelle.
Udtalelsen vedtages.
Udtalelse B, C, D og ændringsforslag til udtalelse D
Udtalelse B
Mindsket politisk aktivitet: Niveauet af politisk aktivitet i IMCC er på
nuværende tidspunkt for højt. Der henstilles til, at IMCC’s landsbestyrelse
forud for GF 2015 udarbejder vedtægtsændringsforslag, der vil begrænse
IMCC’s muligheder for politiske udtalelser.
Udtalelse C
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Status quo: Niveauet af politisk aktivitet i IMCC er på nuværende tidspunkt
tilfredsstillende,
og IMCC skal afholde sig fra indførelsen af tiltag, der har til formål at
udvikle en fælles politisk linje.
Udtalelse D
Fælles politisk linje: Der skal i IMCC udvikles et fælles holdningsprogram.
Holdningsprogrammet udarbejdes som udgangspunkt af politisk udvalg, der
består af alle interesserede medlemmer, og som nedsættes umiddelbart efter
generalforsamlingen. Udvalget nedsættes af landsbestyrelsen, der ligeledes
vil være repræsenteret heri.
For at sikre den demokratiske proces samt overholdelse af IMCC’s vedtægter,
må følgende gælde for holdningsprogrammet:
• Holdninger må udelukkende ligge inden for områder, hvor IMCC har

•
•

•

•

•
•

konkret, faglig og saglig viden, og må ikke kædes sammen med
partipolitiske standpunkter.
Holdningsprogrammet skal godkendes af IMCC’s landsbestyrelse forud for
udgivelse, og kan løbende opdateres.
Der skal være overensstemmelse mellem holdningsprogrammets indhold
og holdningerne hos aktivitetsgrupper, der arbejder inden for de relevante
områder.
Såfremt der er uoverensstemmelse i holdningen til et spørgsmål mellem
politisk udvalg og en relevant aktivitetsgruppe, kan udgivelse af
holdningen først ske efter godkendelse på den årlige generalforsamling.
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem landsbestyrelsen og politisk
udvalgt ift. en holdning, skal en holdningen godkendes på den årlige
ordinære generalforsamling forud for udgivelse.
Alle selvstændige elementer af holdningsprogrammet ratificeres årligt på
den ordinære generalforsamling.
Alle medlemmer kan stille forslag til holdningsprogrammet på den årlige,
ordinære generalforsamling.

Forslagsstiller: IMCC’s landsbestyrelse
Ændringsforslag til fælles politisk linje i IMCC, Udtalelse D:
Punktet:
Holdningsprogrammet skal godkendes af IMCC’s landsbestyrelse forud for
udgivelse, og kan løbende opdateres.
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Ændres til:
De enkelte holdninger som foreslåes til holdningsprogrammet skal vedtages
af IMCC’s årlige generalforsamling forud for udgivelse.
Punkterne:
Såfremt der er uoverensstemmelse i holdningen til et spørgsmål mellem
politisk udvalg og en relevant aktivitetsgruppe, kan udgivelse af holdningen
først ske efter godkendelse på den årlige generalforsamling.
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem landsbestyrelsen og politisk
udvalgt ift. en holdning, skal en holdningen godkendes på den årlige
ordinære generalforsamling forud for udgivelse. Alle selvstændige elementer
af holdningsprogrammet ratificeres årligt på den ordinære
generalforsamling.
Motivation: Internationalt udvalg motiverer for at stemme for Udtalelse D, men er
bekymrede for den demokratiske process for vedtagelse af holdninger. Vi mener, at
noget så centralt som hele organisationens holdninger bør vedtages ved højeste
myndighed, generalforsamlingen, og ikke blot af de repræsentativt valgte medlemmer
af bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke nødvendigvis ekspertise og indsigt i alle de
områder IMCC kunne have holdninger indenfor. Derfor bør disse diskuteres på
velinformeret grundlag og udelukkende vedtages, hvis størstedelen af IMCC bakker
op.
Forslagsstiller: IMCC’s Internationale Udvalg
Spørgsmål og debat:
• Vi er i forvejen med i DUF og IFMSA, hvor vi tager politiske beslutninger. Det
forslås derfor, at status quo fastholdes.
• Bekymring for den demokratiske process der fører til holdninger. Ønsker derfor at
programmet vedtages på generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen alene.
• Vi skal have i tankerne, at der er fordele og ulemper ved at være politisk aktiv.
Upolitiske organisationer kan have lettere adgang til at udøve deres arbejde. Andre
gange kan det være relevant at udtale sig, som fx ifm. fremdriftsreformen. Skal et
politisk program vedtages på generalforsamlingen, vil det være meget tidskrævende
og fjerne fokus fra kompetencer til holdninger, ligesom det vil være meget
ufleksibelt hvis det kun vedtages en gang årligt.
• At øger det poltiske engagement vil give samlingskraft, idet man står sammen om en
holdning. Noget som er så vigtigt bør tages op på generalforsamlingen. Det vil ikke
være uovervejede holdninger, derfor skal vi ikke lade os afskrække af mulige
konsekvenser.
• Udarbejdelse af holdninger til sundhedspolitiske indstillinger er et stort potentiale
for IMCC. IFMSA er oﬃcielt talerør for medicinstuderende og er anerkendt af FN.
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•
•
•

•

Derfor har IMCC, igennem IFMSA mulighed for at påvirke hvordan
sundhedspoltik/problemstillinger på verdensplan tilgås. Ligesom der er mulighed
for at påvirke WHO. Det internationale udvalg ser store muligheder i at øge det
poltiske engagement.
Man kan sagtens lave frivilligt arbejde uden at have en politisk holdning til emnet.
Ubehageligt at blive pålagt en politisk holdning man ikke deler. Engagementet skal
være drevet at ønsket om sundhedsfremme, ikke af politik.
Igangværende arbejde med at udvikle organisationen. Udtalelse D ville, hvis den
vælges, skulle være en del af en strategi. Indgå som en prioritering og et fokus for en
kommende bestyrelse.
Et holdningsprogram vil repræsentere hvad IMCC allerede går ind for. Vi går ikke
ind og er partipolitiske men definere ting vi allerede er enige om, især hvis det sker
gennem generalforsamlingen.
Holdningen der måtte komme ud skal repræsentere hele IMCC, også selv om det
tager lang tid at vedtaget ved en generalforsamling.
Holdninger skal være baseret på aktiviteter og medlemmers holdninger. Eventuelt
vedtaget med 2/3 flertal for at sikre repræsentativt. Det kan desuden skabe en
identitet i IMCC at man kæmper for det samme.
Sundhedspoltik skal ikke splitte os, men der er en risiko for at det gør. Der er p.t.
ikke noget der forhindre os i at mene noget. Vi kan godt på nuværende tidspunkt
vedtage udtalelser i IMCC. Det er bedre at handle i stedet for at fremavle initiativer
på skrift. men bliver ikke nødvendigvis hørt mere fordi man mener mere. Vi har
netop stemt for at sundhedsfremme er vores fokus. Bær vidnesbyrd om hvad Røde
Kors opnår rundt om i verden ved ikke at være politisk aktive.
Opfordring til at anerkende at vi er uenige ved at vælge status quo for ikke at blive
endnu mere uenige.
Vi er politiske qua de aktiviteter vi laver.
Svært at arbejde så meget med sundhedsemner uden at have en holdning til dem.
Der bør gives mulighed for at lave et politisk udvalg, som kan tage stilling. Ærgerlig
hvis vi ikke tør tage den process som forsøger at lavet et udvalg og se hvad der sker.
Der arbejdes med holdningsprogrammer hos Ungdommens Røde Kors og andre, og
disse er let tilgængelige. Det er ikke partipolitik. Det skal være inden for områder
hvor vi ved noget sagligt og fagligt. Hvis det handler om IMCC’s eksistens er vi
forpligtet til at oplyse verden om at det påvirker vores aktiviteter.

Ændringsforslag til D går til viderebehandling sammen med forslag B og C.
Forslag C går videre til endelig afstemning.
Udtalelse C er vedtages.

Udtalelse 1
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Forsamlingen vedtager, at der dispenseres for for sent indsendt forslag, så forslaget kan
behandles på generalforsamligen.
Vi ønsker at landsbestyrelsen gennem det næste år arbejder på at give flere
midler direkte til aktiviteterne uden om puljer og ansøgninger. Dette kunne
f.eks. ske ved ved at tilføje et nationalt rådighedsbeløb til landsdækkende
aktiviteter (min. 2 lokalafdelinger), som supplement til rådighedsbeløbene i
aktiviteternes lokalafdelinger.
Spørgsmål og debat:
• Aktiviteterne har 4% af IMCCs samlede beløb.
• Med udtalelsen kan aktivitetslederne bruge mere tid på andet end ansøgninger til
puljer og midler.
• Der referes til budgetforslag for 2015 hvor der er afsat 15.000 kr ekstra i
rådighedsbeløb til aktivteterne. Skal det være sådan at midler fordeles efter
medlemstal eller aktivitetstype. Der er forståelse for, at store aktiviteter ønsker sig en
større andel, men man håber på forståelse for at aktiviteterne hjælper med til at
drive mindre aktiviteter.
• Nogle aktiviteter kan have aktion i andre lande gennem samarbejder. Der udtrykkes
bekymring for, at mange medlemmer bliver et mål i sig selv for at få flere penge.
• Den nuværende model er velfungerende.
• Hele ideen med IMCC er, at aktiviteterne strukturelt og organisatorisk er
selvkørende, men samarbejdet styrker.
• Forslaget er motiveret af et behov. De nuværende beløb rækker ikke til drift, og
driftener svær at fundraise til. Man ønsker, at bestyrelsen undersøger om der kunne
komme lidt flere penge til drift til aktiviteterne.
• Forslagsstiller: Pengene kan komme fra puljer som ikke bliver søgt eller fra
lokalbestyrelser som ikke kan bruge alle deres midler.
Udtalelse 1 er vedtages.
Udtalelse 2
Der skal være en naturlig fordeling af rådighedsbeløb, som afspejler den
aktivitet og det antal medlemmer der findes i aktiviteten – dette uden
arbitrære maksimal grænser for rådighedsbeløb. Denne fordeling kan evt.
baseres på en optælling af medlemmer på IMCCs hjemmeside, på det
gennemsnitlige antal medlemmer til møder, forventet antal møder, eller
hvad den kommende national bestyrelse finder mest rimeligt.
Motivation: At mindske det bureaukratiske i at alle penge skal gennem IMCCs
landsbestyrelse.Med flere faste økonomiske aftaler og færre ansøgninger mellem
IMCC og aktiviteterne vil aktivitetsledere, økonomiansvarlige og landsbestyrelsen
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have lettere ved økonomisk planlægning og mere tid til meningsfyldt arbejde. Der er
nu mulighed for via IMCCs hjemmeside at lave en regelret optælling af medlemmer i
aktiviteterne. Der er behov for en motivation til aktiviteterne og medlemmerne til at
registrere sig retvisende og opdateret.
Forslagsstillere: Frederik Martiny, Olga Bengård Hansen (PsykOBS), Morten Bruun
Korsholm, Sanne Højland, Ida Faurschou, Rasmus Hasselbach (NAL Sexekspressen).
Spørgsmål og debat:
• Hvad skal rådighedsbeløb dække over?
• Hvem skal bedømme aktivitetsniveauet i aktiviterne?
• Nogle aktiviteter har svært ved at få pengene til at række. Hvad skal afgøre
fordelingen?
• IMCC vil blive delt op i små og store aktiviteter —som vil få mange flere penge.
Penge vil fjernes fra puljer som ellers bruges til uddannelse, kurser, deltagelse i
konferencer, etc.
• Målgruppernes behov reflekteres ikke af aktivitetsniveauerne.
• Ærgerligt at penge ikke rækker til drift i store grupper og at der ikke er mulighed for
at søge om ekstra driftsmidler.
• Problem med at afgøre hvornår man er aktive. Skal man se på: antal medlemmer,
antal aktiviteter per måned? Hvad vil afgøre hvervning i fremtiden? Vil der blive
hvervet bare for at få flere driftsmidler?
• Incitament til vækst kan undergrave den demokratiske process.
• Risiko for at vi kommer ud i hovedløs mængde møder per måned eller hovedløs
hvervning på grund af incitamentstrukturen.
• Det er vores valgte medlemmer som vurdere hvem der er mest aktive. Rådighedbeløbet er et levn fra tidligere tider og det bør omtænkes fra bunden og der bør
finde en ny måde at fordele midler på.
• Puljeansøgninger er ikke så omfattende som nogle medlemmer giver udtryk for. Det
er ikke midler fra landsforeningen som skal driver aktiviteterne, der skal eksterne
midler til.
Udtalelse 2 forkastes.
Forslag om ændring af udvælgelsen ved internationale delegationer.
“Ansøgere får et yderligere point ift. den eksisterende fordelingsnøgle, hvis de
har deres aktivitet i ryggen.
En tilføjelse til fordelingsnøglen efter punkt 5 kunne således være:
I valget af delegerede skal de, som er indstillet af deres aktivitet vægtes højt,
således at aktiviteternes udbytte af de internationale møder sikres.”
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Baggrund: For at sikre at udbyttet af internationale møder kommer aktiviteterne til
gode, ønsker vi, at ansøgerne til IMCC’s delegationer ved internationale møder også
ansøger den aktivitet/ det udvalg, som vedkommende hører til, om at komme med
som delegeret på vegne af gruppen. En sådan ansøgning skal indeholde en redegørelse
for, hvad man påtænker, at aktiviteten får ud af at sende én afsted, og sikre en dialog
om, hvilke forventninger og gode råd aktiviteten kunne have til én. Dette ønsker vi for
at sikre, at de delegerede er velforberedte og er valgt af aktiviteterne som
repræsentanter for disse, frem for at deltage for egen vinding som individ.
Motivation: Et sådan tiltag vil sikre, at: Aktiviteterne får et større udbytte af det
internationale arbejde: Aktiviteterne kan hjælpe med at sikre velforberedte delegerede,
som dermed kan sikre et større bidrag til det internationale arbejde.
Praktisk: Hvordan dette i praksis skal fungere i aktiviteterne vil afhænge af aktivitetens
struktur. Det vigtigste er, at ansøgeren og aktiviteten får forventningsafstemt og opsat
nogle mål. Ansøgeren kan således ansøge hos aktivitetens NAL eller nationale
bestyrelse evt. efter diskussion med sin lokale aktivitet til et møde, over facebook eller
hvor det passer. Enhver gruppe/udvalg kan indstille flere medlemmer til en delegation,
såfremt flere vurderes at kunne repræsentere aktiviteten. Det er fortsat muligt at søge
som individ om at komme med på delegationer.
Forslagsstillere: Ida Faurschou, Camilla Sørensen (NAL Bamsehospitlet), Frederik
Martiny, Sanne Højland, Olga Bengård Hansen (PsykOBS), Morten Bruun Korsholm,
Rasmus Hasselbach.
Spørgsmål og debat:
• Der er stor risiko for nepotisme og vennetjenester i de mindre grupper.
• Forslaget øger uigennemskuelighed og kan få nye ansøgere til ikke søge.
• Landsbestyrelsen er skeptisk overfor at forslaget vedtages.
• Det er et farligt forslag. Når man skal ud er man først og fremmest IMCC’er og ikke
repræsentant for sin aktivitet. Man skal være en ambassadør for IMCC.
• God ide at have sin aktivitet i ryggen når man søger om deltagelse på et
international event.
• Internationale hold sættes omhyggeligt. Det er ikke et tilfældigt valg. Der tages
stilling til et hele.
• At aktiviteten får udbytte har også relevans. Derfor bør det tælle med.
• Gul gruppe ønsker, at aktiviteternes udbytte også vægtes. Aktivitetsledere har
mulighed for at vurdere om ansøgerne er aktive på lokalt niveau, hvilket
landsbestyrelsen ikke er.
• Der er pt. risiko for CV-fokus i forbindelse med udsendelser. Det ønskes, at
aktiviteterne også bakker op om ansøgerne og får noget ud af rejserne.
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• Forslagsstiller: Det er i den nuværende situation tal om flotte ord på papir uden hold
i virkeligheden. Dette ændres med opbakning fra aktiviteterne. Det anbefales, at den
kommende bestyrelse arbejder mere med hvordan aktiviteterne kan få større
udbytte.
Udtalelsen forkastes.

Forslag til ændring af opbygningen i lokalbestyrelsen
Den kommende landsbestyrelse påtager sig i det kommende år at
implementere en ny struktur for lokalbestyrelserne, såfremt der kan opnås
enighed om en mere optimal struktur Processen skal foregå med
udgangspunkt i nedenstående forslag:
Landsbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, der som minimum består af
repræsentanter fra de fire lokalbestyrelser, lokale aktivitetslederlag og
landsbestyrelsen. Udvalgets opgave bliver dernæst at finde den mest
optimale udformning af lokalbestyrelserne.
Formålet med strukturændringen af lokalbestyrelserne skal være at skabe et
stærkere bånd mellem aktiviteterne og lokalbestyrelserne, og dermed gøre
lokalafdelingerne til en mere naturlig og funktionel del af IMCC.
Den endelige struktur kan, men skal ikke nødvendigvis, indeholde et
styrende organ bestående af valgte repræsentanter fra de lokale aktiviteter,
der ønsker medindflydelse.
Valget af lokalbestyrelser skal fortsat følge DUFs retningslinjer for
demokratisk proces i lokalafdelinger.
Baggrund: Eksistensen af lokalbestyrelser er berettiget, da disse tjener til samarbejde
mellem de lokale aktiviteter, afholder fælles info-arrangementer, sociale begivenheder,
kurser (samt praktisk arbejde i de lokale afdelinger). Det er desuden et krav fra DUF, at
hver lokalafdeling har en lokalbestyrelse. Der har dog i længere tid været snak i IMCC
om, hvordan man kan optimere brugen af lokalbestyrelserne, da den nuværende model
ikke fungerer tilfredsstillende.
Problem: Mange grupper benytter slet ikke lokalbestyrelserne, og deres funktion er for
mange uklar. Der mangler lokal sammenhængskraft mellem de lokale aktiviteter Noget
den nuværende opbygning af lokalbestyrelserne ikke har kunnet skabe.
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Motivation: Forslagsstillerne føler et stort behov for at denne strukturændring bliver
hjulpet på vej af en udtalelse på generalforsamlingen. Der har gennem mange år været
udfordringer med kommunikationen og forholdet mellem aktiviteter og
lokalafdelinger, på trods af dette har strukturen i IMCC ikke ændret sig.Det har
medført, at mange arbejdsomme medlemmer har spildt kræfter i lokalafdelingerne og
aktiviteterne har ikke fået et stærkt samarbejde i lokalafdelingerne. Ved et tættere
samarbejde mellem aktiviteter og lokalafdelingerne får vi udnyttet pengene i
lokalafdelingerne betydeligt bedre end i øjeblikket. Det vil f.eks. være naturligt at
ændre på den nuværende struktur med at tilbud fra lokalafdelinger ofte kommer “ind
fra siden” hvilket medfører en beskeden interesse fra aktiviteternes medlemmer. Det
lokale samarbejde mellem aktiviteterne og lokalafdelingerne kan være grobund for et
større nationalt samarbejde på tværs af aktiviteter. Såfremt den endelige struktur
indeholder et element af fællesråd blandt alle lokale aktiviteter (der ønsker indflydelse)
sikres det, at alle grupper i lokalafdelingen er inddraget i lokalbestyrelsen, så denne
ikke bliver en ekstern ting ingen benytter sig af. På denne måde sikres også, at
lokalbestyrelserne har indsigt i, hvad der rør sig i aktiviteterne og hvor der ville kunne
sættes ind med en hjælpende hånd eller et relevant kursus.
Forslagsstillere: Frederik Martiny, Olga Bengård Hansen (PsykOBS), Morten Bruun
Korsholm, Sanne Højland, Ida Faurschou, Rasmus Hasselbach (NAL Sexekspressen)
Spørgsmål og debat:
• Aktiviteterne har ingen ejerskabsfølelse i forhold til lokalbestyrelserne. Der er ingen
fællesskabsfølelse og derfor behov for forslaget.
• Det er fornemmelsen af der er stort potentiale i lokalbestyrelserne.
• Lokalbestyrelserne er interesserede i samarbejde, men det kræver to til samarbejde.
• Problemet er måske større i nogle lokalgrupper end andre.
• Aktivitetsledere skal tage ansvar for at repræsentere IMCC i deres aktiviteter.
• Der er god lokal sammenhængskraft mellem aktiviteter og nogle lokalbestyrelse, der
er derfor ingen grund til at trække forslag ned over hovedet på de lokalbestyrelser
og aktivitetsgrupper der fungerer godt.
• Nogle medlemmer ser sig som medlemmer af deres aktivitet, ikke af IMCC.
Udtalelsen forkastes.

14. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Et uændret kontingent vedtages.

15. Valg af medlemmer til bestyrelsen
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Valg af formand
David Alexander Gryesten Jensen stiller op.
David Alexander Gryesten Jensen vælges.
Valg af ansvarlig for internationale relationer
Sarah Chehri og Monica L. Kujabi stiller op.
Monica L. Kujabi går videre til tillidsafstemning
Monica L. Kujabi vælges.
Valg af økonomiansvarlig
Der er ingen opstillede kandidater. Der gøres opmærsom på, at bestyrelsen i denen
situation senere kan indsupplere til denne post.
Valg af menige medlemmer
Jesper Mølgaard, Stine F. Hedegaard, Frederik Martiny og Morten Wørmer opstiller.
Alle opstillede kandidater er vælges.

16. Valg af to kritiske revisorer
Mila Maria Broby Johansen og Anne-Sophie Homøe stiller op.
Begge kandidater vælges.

17. Eventuelt
Valgproceduren har rejst spørgsmål. Forretningsordenen stemmer ikke overens med
vedtægter. Valghandlingen har brug for at blive gennemrevideret. Anbefaling til
bestyrelsen om at sørge for at det stemme overens.
Stemmesedler ønskes mere hensigtsmæssigt udformede for at lette stemmeproceduren.
Den gamle bestyrelse takkes for arbejde og den ny bydes velkommen.
Tak til dirigent og referenter.
Bilag 1
Kommentar til forslag om ændringer af udvælgelsen ved internationale delegationer
På vegne af Internationalt udvalg (IU)
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IU anerkender vigtigheden i, at udbyttet fra de internationale møder tilfalder
aktiviteterne. Dog er det allerede nu således, at ansøgeres bidrag til IMCC prioriteres
langt over egen vinding.
Vi ser nogle problematikker i at give ekstra point til udvalgte personer, da dette ikke
nødvendigvis afspejler IMCC’s behov. Vi mener, at udtagelsen skal baseres på en helhed,
der gavner hele IMCC, og ikke alene aktiviteterne. Bestyrelsen har overblikket til se
hvad, der vil komme IMCC som organisation til gode.
Følgende personer vil med forslaget blive hæmmet i at blive udtaget:
• Medlemmer af flere aktiviteter, der kan give mere til IMCC end til hver enkelt
specifikke aktivitet.
• Medlemmer, der ønsker at opstarte en ny aktivitet.
• Medlemmer, der primært er internationalt interesseret og ikke aktiv i en specifik
aktivitet.
• Nye medlemmer, der har meget motivation men ikke fundet sin plads i aktiviteten
endnu.
• Medlemmer i store aktiviteter vil opleve større konkurrence end medlemmer i mindre
aktiviteter.
Yderligere ser vi problemer i den beslutningsproces der sker i aktiviteterne, idet
udvælgelsen ikke nødvendigvis foregår på demokratisk vis. Det kan ikke sikres, at de
mest kvalificerede modtager point, da påvirkning fra personlige relationer eller interne
holdninger kan få indflydelse i processen. I forslaget tages der endvidere ikke højde for
proceduren, hvis NAL selv ønsker at ansøge.
Dette ekstra led i udtagelsesprocessen kan desuden fraholde nye i at ansøge, idet det øger
uigennemskueligheden.
Vi anerkender, at aktiviteterne ønsker stort udbytte af de internationale møder. Vi mener
dog, at dette kan efterkommes ved at aktiviteterne tager del i forberedelsen af deres
medlemmer, ligesom nævnt i forslaget, også selvom de ikke er en aktiv del af
udvælgelsesprocessen.
På baggrund heraf, vil Internationalt Udvalg stærkt opfordre til, at forslaget ikke
stemmes igennem, da vi frygter, at det ikke vil være til IMCC’s bedste.

Bilag 2
Statement vedr. Fælles Politisk Linje i IMCC
På vegne af Internationalt Udvalg
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Udarbejdelsen af holdninger til sundhedspolitiske problemstillinger er en central del af
IFMSA’s arbejde, og heri ligger et stort potentiale for IMCC. IFMSA er anerkendt som
NGO af FN og WHO, og er dermed det oﬃcielle talerør for verdens medicinstuderende.
Det betyder, at vi igennem IFMSA er repræsenteret til en række høringer, internationale
konferencer og beslutningstagende forsamlinger i begge organer.
Til IFMSA’s generalforsamlinger er IMCC med til at udforme IFMSA’s politiske profil,
der blandt andet omhandler klima og sundhed, mental sundhed, adgang til fri abort og
homoseksuelles-rettigheder.
Dette betyder, at vi i IMCC igennem IFMSA kan ytre vores holdninger til, hvorledes
udfordringer i verdens sundhed skal håndteres og prioriteres. IMCC’s aktiviteter har
således muligheden for at involvere sig aktivt i sundhedspolitik på verdensplan, ikke
mindst i kraft af vores engagement i IFMSA. Herved kan den enkelte aktivitet påvirke
FN og WHO’s holdning til de områder, aktiviteten beskæftiger sig med. IMCC’s
internationale udvalg ser således store fordele ved at øge mulighederne for større politisk
engagement. Hermed vil IMCC yderligere kunne forsøge at påvirke danske ministre på
relevante områder f.eks. sundheds- og udviklingsministeren, så vi i endnu højere grad
fører IMCC’s mission ud i livet og således kæmper for et Danmark og en verden med
lige adgang til sundhedsydelser.
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