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Fredag den 9. november 2018 
 
Generalforsamlingen åbnes v. formand Torsten V. Merinder, som mindes det gamle år og byder 
velkommen. Tak fordi I er kommet og er med i IMCC. Tak fra bestyrelsen for året og det fælles mål. 
 

a. Valg af dirigenter og stemmetællere 
Torsten sætter første punkt på dagsordenen og foreslår, at Marcus Ross Christensen vælges som dirigent og 
Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen vælges som co-dirigent. 
Derudover foreslås flg. stemmetællere: Mikael Bjerrum, NJina Madsen, Carsten Toft og Sigrun Smith 
Forsamlingen godkender enstemmigt valg af dirigenter og stemmetællere. 
 
Dirigenter konstaterer, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt efter vedtægterne. 
 

b. Dagsorden og Forretningsorden 
Dirigenterne gennemgår Forretningsorden og Dagsorden og fremhæver, at der er et forslag om ændring af 
Grundholdningerne. Eftersom der ikke er vedtægterne er fastslået stemmeprocedurerne angående dette, 
ønsker dirigenterne at få forsamlingent il at tage stilling til, hvorvidt ændring af grundholdninger kan ske 
ved simpelt eller 2/3 flertal. 
Fra salen er en kommentar om at ændringer bør ske ved 2/3’s flertal, fordi det har taget organisationen 
lang tid at blive enige om og det er et fundament under IMCC. 
Forsamlingen vedtager at anvende 2/3’s flertal med 2 stemmer imod, 5 blanke og resten for. 
Derefter beder dirigenterne Forsamlingen tage stilling til dagsorden og Forretningsorden, som begge 
godkendes énstemmigt. 
 
Der informeres om processen med nye kandidaturer til Landsbestyrelsen og baggrunden for en ny 
bestyrelse og valg herom. Der stemmes om at dispensere for at ændre vedtægter, hvilke type flertal 
ønskes. Forsamlingen vælger 2 tredjedel flertal hvis der skal dispenseres for noget. 
 
Dirigenterne foreslår at tidsfristen for opstilling flyttes fra d. 8. november kl. 23.59 til d. 9. november kl. 
23.59.  Dette kræver dispensering for vedtægter. Der stemmes om hvordan generalforsamlingen kan opnå 
flertal for dispensering for at fravige fra vedtægter. Forsamlingen vælger 2 tredjedel flertal hvis der skal 
dispenseres for noget. 
 
Forslag fra salen er at tidsfristen kan være d. 10. november kl 12.00. Der stemmes om sidstnævnte forslag, 
og tidsfristen udskydes til kl 12 d. 10. november og forsamlingen godkender dette uden modstemmer.   
 
Erik Holst Prisen 
Erik Holst Prisen er ikke en del af Generalforsamlingen, men dirigenterne ønskede at præsentere 
kandidaterne til prisen. 
Der nomineres flg. til Erik Holst Prisen 2018: 
• Laura, Klara og Kirstine nominerer Store Sundhedsdag-gruppen 
• Cecilia nominerer Nikoline Møller for Store Sundhedsdag 
• Sarah Cheri nominerer UAEM + Nynne 
• Nikoline Møller nominerer de Gule grupper i Kbh 
• Frederikke Bach Larsen nominerer Janni B. Petersen fra UAEM Aarhus 
Der vil blive stemt om disse nominerede umiddelbart efter afslutningen på Generalforsamlingen d. 10. 
november. 
 

Lørdag d. 10. november 



 
Mødet startede med at Pelle Harris Krogh og Torsten V. Merinder introducerer elektroniske 
stemmedevices. Der laves testafstemning med de på det tidspunkt 55 stemmeberettigede. 
 

c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
Torsten V. Merinder præsenterer bestyrelsens beretning og understreger at alle har fået det på skrift så 
præsentationen bliver kort for at gøre plads til spørgsmål.  
Kamilla Lanng præsenterer årshjulet – et kort overblik over Bestyrelsens arbejde i 2018 
Ida Lang Andersen forklarer strategien 2016-2018 – Synlighed, Kvalitet og  
Fokus på synlighed og fortæller om hvilke fora har IMCC deltaget i og hvordan har IMCC påvirket debatten. 
Vi er blevet mere synlige, vi får invitationer fra en række fora, som er relevante for os, f.eks. 
Sundhedsstyrelsen, WHA, udviklingsministeren, sundhedsministeren og medier. Donaid og UAEM har 
været synlige f.eks. med konference på Christiansborg. Ikke mindst Folkemødet gjorde at IMCC blev mere 
synlige.  
Marie My Warborg fremlagde overvejelser om økonomien i stedet for den økonomiansvarlige Klara Merrild 
Madsen, som er syg. I 2017 besluttede DUF, at IMCC skal være i en bestemt gruppe og beskar 
driftstilskuddet med 500.000 kr. i forhold til tidligere bevillinger Bestyrelsen måtte lave et helt nyt budget 
for 2018. På ILONA blev det diskuteret. Vi sagde farvel til en informationsmedarbejder. Vi droppede 
rådighedsbeløb, men gav små midler til de aktiviteter, der havde under 1500 kr. på kontoen. Roskilde er en 
akilleshæl, som vi er nødt til fortsat at have fokus på. DUF kræver at vi har mindst 6 lokalafdelinger og 
mindst en i hver region. 
Stine Vest Nielsen fortæller om de grønne grupper. Der er kommet en ny aktivitet, Bæredygtig 
Undervisning, som tager ud på folkeskoler og gymnasier og fortæller om IMCCs engagement i 
udviklingslandene. Tre aktiviteter eksisterer ikke længere, herunder 3om1, som har været i IMCC siden 
2001. Der bygger på private sponsorbidrag til børn i Indien med en partner IIMC. Bestyrelsen har været i 
dialog med gruppen, fordi aktiviteterne ikke har været i linje med deres aktiviteter. Folk fra 3om1 er i gang 
med at starte en ny aktivitet, som forhåbentlig snart vil blive godkendt. ETMO var et Odense initiativ, som 
ikke er kommet videre. UNITY er et initiativ som ville forsøge at samle tre partnere i Østafrika. Det 
eksisterer ikke mere. Tak til disse initiativer. 
Torsten V. Merinder præsenterer sekretariatet. Ro stil Carsten, som har gjort en kæmpe forskel, så der nu 
er styr på økonomien. Ros til Nina, som er kontakten til de grønne grupper. Ros til Sigrun, som er på Aarhus 
kontoret og har administrative opgaver, bl.a. medlemsregistrereng og børneattester. Og ros til Mikael, som 
forsøger at holde sammen på det hele. Maria, virksomhedspraktikant skulle også hædres, men var i gang 
med opvasken. 
Det blev informeret, at IFMSA har flyttet deres internationale sekretariat til København. 1. oktober er der 
ansat en IFMSA medarbejder 20 timer ugentligt. Vi står til at skulle fraflytte Studenterhuset i København og 
flytte til Panum bygningerne.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Vi er færre end sidste år og det er svært at få folk til at stille op til Lands og lokalbestyrelser. Er det tilfældigt 
at det er sådan? 
Torsten: Vi har brugt tre år på at implementere strategien, som i høj grad er udadrettet, så måske er der 
mistet noget ift. til det interne. Det har været udfordrende år f.eks. i forhold til DUF og fakulteter og megen 
energi er brugt i forhold til de svage lokalafdelinger.  
Ros fra salen i forhold til bestyrelsens fokus på lokalafdelingerne.  
Ros til bestyrelsen og spørgsmål om opnåelsen af strategien? 
Ida svarer, at 2019 er et strategi-frit år, hvor energi skal bruges på at definere en strategi 2020-2022. 
Kamilla fremhæver i forhold til den nuværende strategi, at nogle af de kvantitative ting ift. det 
internationale ikke er nået (f.eks. at vi skulle have 5 tillidsposter i IFMSA). Og nogle af målene har været 
svære at måle (f.eks. at vi skulle have 30% ansøgninger godkendt, når vi ikke kender baseline). 



Fra salen er et spørgsmål Ift. om der med DUF midlerne er krav om medlemstal? 
Ida svarer, at vi bliver udsat for et skøn, men at medlemstal betyder noget. . Hver lokalafdeling skal have 
mindst 10 medlemmer under 30 år. 
Pelle fortæller at medlemstallet sidste år på samme tidspunkt var  1756 på samme tidspunkt; i ¨r er det 
1731, så ikke den store forskel.  
Kommentar fra salen refererer til skriftlig beretning om hvor meget der faktisk er blevet gennemført og 
betegner det som imponerende.  
Torsten refererer til det trykte hæfte, som også indeholder oplysninger om strategien. Hæftet kan findes 
her. http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/NW-haefte_2018full_online.pdf  
Bestyrelsens beretning godkendes med 52 stemmer for, ingen imod og 3 stemmer blankt. 
 

d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. (Regnskab for 2017) 
Marie My Warborg fremlægger på vegne af Klara med powerpoint. 
Underskud i 2017 på 874.000 kr., som er udtryk for en planlagt underskud på 300.000 og så den 
overraskende melding fra DUF med ½ mill. kr. nedskæring i driftstilskud. Vi satsede på at have et underskud 
for at nedskære den store egenkapital, som var hobet op gennem en række år. My forklarer at der er blevet 
kontoret forskelligt hvorfor tallene er forskellige. My forklarer at DUF refunderer internationale udgifter 
med op til 75 %. Vi har nu en egenkapital på 1,9 mill. Kr. 
Spørgsmål fra salen: 
Om de 100.000 kr. til aktiviteter i 2017. Carsten Toft svarer, at der har været udfordringer med, hvor 
tingene skal konteres fra så det giver ikke mening. Der er bogført lidt forskelligt, men der er styr på det. 
Diverse posten er stor, fordi tidligere bogholder ikke vidste, hvordan det skulle konteres. 
Spørgsmål om, hvor mange penge vi skal have som likvide beholdninger, besvares af Mikael Bjerrum med at 
man normalt regner med at man skal have en egenkapital, der svarer til ½ års drift for at kunne udrede 
eventuelle forpligtelser – og vi er ikke i nærheden af at have problemer med det nu. 
Der var ingen spørgsmål fra de kritiske revisorer i år. 
Regnskab 2017 godkendes med stemmerne 51 for, 3 stemmer blankt. 
 

e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for indeværende regnskabsår til orientering. (Budget 2018) 
Marie My Warborg gennemgår budget 2018. 
Spørgsmål fra salen: 
Om posten ”øvrige indtægter.” Carsten Toft svarer at der mangler indtægter for 90.000 kr. i momsrefusion, 
som kommer ind snart.  
Indtægter fra dekaner spørges der til. Torsten V. Merinder svarer, at der mangler klarhed ift. Aarhus og vi 
håber det går i orden. 
Hvorfor kun 50.000 kr. fra Lægeforeningen og fundraising generelt. Det afklares, at Lægeforeningen de 
sidste mange år har givet 50.000 kr. årligt.  
Mikael Bjerrum er i gang med at lave store fundsansøgninger og samler dem og søger store beløb. 
Aktivitetsgrupper må gerne sende budgetter og beskrivelser til Mikael. Det er smule anarkistisk og nogle 
gange er vi i konkurrence med os selv. Men vi forsøger at blokfundraise og laver større ansøgninger. 
 
Budget 2018 er til orientering og sættes ikke til afstemning. 
 

f. Fremlæggelse af foreslået budget for det kommende regnskabsår til orientering. (Forslag til 
budget 2019) 

Marie My Warborg gennemgår budget 2019 
Spørgsmål fra salen. 
Spørgsmål om penge til lokalafdelinger. Mikael Bjerrum fortæller, at der udover IMCC’s egne penge vil vre 
mulighed for at om DUFs lokalforeningspulje på 7 mil. kr. Det var meningen at den skulle sættes i gang 
tidligere i år, men vi håber nu, at der vil være 14 mill. kr. til rådighed i 2019 

http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/NW-haefte_2018full_online.pdf


Ida Lang Andersen understreger at den gamle bestyrelse ikke har indflydelse, men at det er den nye 
bestyrelse som har ansvaret, og opfordrer derfor forsamlingen til at komme med input til budget 2019. 
Flere kommentarer fra salen: 
Bestyrelse og sekretariat rejseudgifter skal måske ændres.  
Der bør bruges penge på at lave hjemmeside.  
Der bør sættes penge af til at bestyrelsen kan komme ud til alle lokalafdelinger for at diskutere fremtidig 
strategi.  
Måske skal man indregne eventuelle indtægter fra IMCC Alumni.  
Et ønske om at kan komme endnu flere afsted til internationale møder. 
 
Budget 2019 er til orientering og sættes ikke til afstemning. 
 

g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse 
Dirigenterne foreslår, at dem der stiller forslaget gerne må bruge powerpoint, til at fremstille deres 
ændringsforslag. Dette vedtages med 37 stemmer for, 10 imod og 5 blanke. Dirigenterne fremhæver, at 
man for at kunne godkende et vedtægtsændringsforslag skal have 2/3 dele flertal og blanke stemmer tælles 
ikke med. 

1. Forslag vedr. tilrettelse af vedtægter ift. referencefejl mv. 
Der er ikke nogen oprindelig formulering. Det nye forslag lyder: 
”Tilføjelse til Kapitel 9 ”Vedtægtsforhold”, § 20 ”Procedure for vedtægtsændringer”: Tilføjelse af 
stk. 4. (og hvis nødvendigt, tilhørende justering af nummerering): 
”Rettelse af stavefejl, referencefejl, grammatikfejl, eller justeringer i nummerering af vedtægter kan 
gennemføres af enstemmigt enig bestyrelse imellem generalforsamlinger, såfremt disse ikke ændrer 
betydningen af givne vedtægtsdel. Ved næstkommende generalforsamling skal disse rettelser forelægges 
generalforsamlingen.” 
Torsten V. Merinder fremlægger at lige nu kan man ikke ændre, hvis der står noget forkert i vedtægterne. 
Vil gerne motivere for at der kan ændres ved reference fejl, grammatisk fejl, slåfejl, såfremt at det ikke 
ændre vedtægternes betydning. Det er bestyrelsen der må ændres det. Til GF bliver der oplyst hvis der er 
foretaget ændringer. 
Forslaget sættes til afstemning (der kræves 2/3 flertal). Der er 49 stemmerfor, 1 imod og 1 blank. 
Forslaget er vedtaget.  
 

2. Forslag vedr. korrektion af reference i paragraf 11., stk. 6, sektion h 
Oprindelige formulering: ”Såfremt det ikke lykkes at vælge en bestyrelse på mindst 4 medlemmer jævnfør 
paragraf 13 stk. 6, indkaldes til ny, ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, i øvrigt i 
overensstemmelse med paragraf 11. Den bestyrelse, der har siddet i foregående periode, er ansvarlig for at 
facilitere afholdelsen af denne eller overdrage ansvaret for dette til andre medlemmer af organisationen. 
Denne procedure fortsætter indtil en bestyrelse på mindst 4 medlemmer er valgt. ”  
Ændringsforslag: ”Såfremt det ikke lykkes at vælge en bestyrelse på mindst 4 medlemmer jævnfør paragraf 
13 stk. 6, indkaldes til ny, ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, i øvrigt i overensstemmelse med 
paragraf 12 11. Den bestyrelse, der har siddet i foregående periode, er ansvarlig for at facilitere afholdelsen 
af denne eller overdrage ansvaret for dette til andre medlemmer af organisationen. Denne procedure 
fortsætter indtil en bestyrelse på mindst 4 medlemmer er valgt. ” 
Eftersom forslag 1 er gået igennem så frafalder forslag 2, da bestyrelsen nu kan fjerne denne paragraf. 
 

3. Forslag vedr. lokalbestyrelsesrepræsentation i Kommunikationsudvalg 
Forslaget lyder: 
”Mindst én person fra hver IMCC lokalbestyrelse skal indgå i IMCC’s Kommunikationsudvalg, således at 
Kommunikationsudvalgets år løber parallelt med lokalbestyrelserne, samt at Kommunikationsudvalget 
gøres kontinuerligt, bæredygtigt og repræsentativt.” 



Kommunikationsudvalget præsenterer sig selv. Fortæller om vigtige kommunikationsopgaver. Man vil 
gerne sikre bred repræsentation og national forankring. Direkte kontakt til aktiviteterne og PR-ansvarlig.  
Det er vigtigt at komme ned på lokalt plan og i direkte kontakt med aktiviteterne. Møde hvert kvartal. Små 
overkommelige, men vigtige opgaver. Udvalget er åbent, men vil gerne sikre lokal repræsentation. 
Spørgsmål fra salen: 
Hvad nu hvis man ikke kan finde en, der har mod på at sidde i kommunikationsudvalget?  
Svar: Det er op til den enkelte lokalbestyrelse at vælge personen.  
Det giver bedre mening vi er lige er to der tager posten sammen.  
Jeg bliver ked af at det bliver en ”skal” ting – Jeg føler ikke det vil skabe kontinuitet. Det ville være bedre at 
lægge op til at det er vigtigt.  
Det lyder som en helt masse arbejde og jeg har ikke hørt om kommunikationsudvalget?  
Svar: Vi har skrevet mails til bestyrelserne og der er ikke kommet nogle besvarelser eller inputs. Det er ikke 
en forpligtelse, det er en hjælp og støtte. Vi synes det er en god idé så vi sikrer forankring.  
Lokalbestyrelserne har ikke ressourcer til det lige og har rigtig mange kerneopgaver og skal arrangere en 
masse ting. Vi synes det er fedt forslag, men vi har ikke ressourcerne.  
Vend den om at sig at dem der sidder i kommunikationsudvalget går ind i lokalbestyrelserne.  
Vi vil gerne disrupte og selv bestemme hvad vi gerne vil. 
Det er ikke en vedtægtsændring – det er et forslag. Der er nogle vigtige pointer og trænergruppen kan 
supplere. Mere sparring mellem Lokalbestyrelser og landsbestyrelser.  
Forslaget stilles til afstemning (simpelt flertal): 13 stemmer for, 28 imod og 16 blanke.  
Forslaget er ikke vedtaget. 
 

4. Forslag vedr. ændring af Grundholdning nr. 2 (“Fremme lighed i sundhed”) 
Dirigenterne fremhæver, at man ved åbningen af Generalforsamlingen stemte om, hvorvidt der skulle være 
simpelt eller 2/3 flertal for ændring af Grundholdninger, og det blev besluttet at kræve 2/3 flertal. 
Den oprindelige formulering: 
”IMCC mener, at alle mennesker skal have lige adgang til sundhed inklusiv essentielle sundhedsydelser, 
medicin og vacciner, uagtet etnicitet, kultur, køn, alder, seksualitet, religion, sproglige færdigheder, 
uddannelsesniveau eller lignende. Sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling af medicin skal være 
gennemsigtig og ske med henblik på patienternes behov frem for profit.” 
Foreslås ændret til: 
”IMCC mener, at alle mennesker skal have lige adgang til sundhed inklusiv essentielle sundhedsydelser, 
medicin og vacciner. Sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling af medicin, betalt af det offentlige, skal 
være gennemsigtig og ske med henblik på alment behov.” 
Emil fra Aalborg lokalbestyrelse fremlægger forslaget. Der er to ting der skal tages stilling til. – første del det 
er bare fyld.  Al sundhedsmæssig forskning må ikke laves for profit. Vi har en stor medicinalindustri, der har 
brug for profit til at lave mere forskning. Ændre dette til, at offentlige forskning ikke må være til profit. 
Forskning skal være i patientens interesse. Det skal ændres til almen interesse. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Det skal være patienternes behov fremfor profit.  
UAEM fremhæver problematik omkring udvikling af medicin. Denne grundholdning er en del af vores DNA 
og vil gerne have at i stemmer imod.  
I forhold til grundholdning 1 så siger den, at vi overholder WHO´s statement og IFMSA´s statement er mere 
progressiv i forhold til IMCC. Medicin bør være udviklet på baggrund af, hvad der er et sundhedsmæssig 
behov og ikke hvad der er profit i. IFMSA har arbejdet længe med det og det bliver brugt til World Health 
Assembly. I 2016 tog FN initiativ til at highligte, at det er problem med at der ikke bliver lavet medicin til det 
der er brug for. FN og WHO rapporten understreger, at der er en ubalance mellem menneskerettigheder og 
patenter på medicin. Det er vigtigt at vi følger verdensudvikling. 
Hvis vi stemmer for bliver vi mindre progressive. Der skal udvikles medicin på baggrund af de behov der er i 



befolkningen.  
Der er en fejl på markedet – ja det ved vi. Vi kan godt ændre den og stadig mene at alle skal have adgang til 
medicin. En stor del af medlemmerne kommer ud i medicinindustrien.  
Der står ingen steder at de ikke må tjene profit, men at det skal være tilgængeligt.  
Vi har ikke oplevet UAEM har problemer med at få job i f.eks. NovoNordisk.  
IMCC´s grundholdninger er lavet som vores på en fremtid og derfor er det vigtigt at vi bibeholde den. 
Det er vigtigt at Medis bliver inkluderet i det her. Det er vigtigt at UAEM og Medis går i dialog og snakker 
sammen om hvordan vi kan løse det her.  
Vi kan komme i konflikt, da vi måske skal ud i industrien og arbejde. Vi er ikke imod at virksomheder tjener 
penge; det handler om hvordan vi udvikler medicin og skaber adgang. Det er guidelines til hvad vi mener 
når vi repræsentere IMCC og ikke vores individuelle holdninger. Hvis du handler i mod det organisationen 
siger, så repræsenterer du ikke IMCC. 
Forslaget sættes til afstemning (2/3 flertal): 11 stemmer for, 40 imod og 6 blanke 
Forslaget vedtages ikke. 
 

h. Fastsættelse af kontingent 
Forslaget lyder:  
”At IMCC’s kontingent vedbliver v. samme niveau som i 2018, dette værende kr. 95 kr.”  
 Torsten V. Merinder fremlægger forslaget. Han fremhæver, at kontingentet i forhold til DUF’s regler skal 
være mindst 75 kr.  
Spørgsmål om det kan hæves til 100 kr. afvises. 
Forslaget sættes til afstemning (simpelt flertal). 56 stemmer for, ingen i mod og ingen blanke. Forslaget 
er vedtaget. 
 
 

i. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Forperson: 
Kandidat Julie Lauritzen. Hendes skriftlige opstilling kan findes her: http://imcc.dk/core/wp-
content/uploads/2018/09/Kandidatur_JulieLauritzen_NW.pdf  
2 minutters præsentation og 2 minutter til at besvare spørgsmål fra salen. 
Præsentation: Fremtiden i IMCC: vi skal strukturere vores politiske engagement. Der skal være intern 
kapacitetsopbygning. Gode forhold for bestyrelse og sekretariat. Overlevering og forventningsafstemning, 
Synlighed, gennemsigtighed og lokal tilstedeværelse.  
Spørgsmål fra salen: 
Spørgsmål fra salen:  
Hvad har du været engageret i?  
Visioner og tanker om lokalafdelingerne (særligt Roskilde) 
Strategi for 2020-2022 
Svar:  
Startede som Sexpert i Kbh, PR og kommunikattion. Opstart af Cogita (medicinsk etik). Rød farvefællesskab   
Landsbestyrelsen og trænergruppen har et ansvar ift. at levere sparring og hukommelse ift. tidligere 
erfaringer 
Mht. strategien er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken på ny og derfor finde inspiration fra 
tidligerestrategier 
Eftersom der ikke er modkandidat, skal der afholdes tillidsvalg, som er absolut flertal, hvor man skal have ½ 
af stemmerne af de mulige stemmer. 
Julie Lauritzen er valgt som IMCC forperson. 
 
Økonomiansvarlig. 

http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur_JulieLauritzen_NW.pdf
http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur_JulieLauritzen_NW.pdf


Kandidat: Theis Bock. Hans skriftlige kandidatur kan findes her: 
https://drive.google.com/file/d/1Uvs5N4OvCImuNNvf75x8Eo7kvnHj2pL3/view 
Theis Bock kunne ikke være til stede og præsenterede sig med en 3 minutters video, hvilket forsamlingen 
godkendte med simpelt flertal.  
Theis har været kritisk revisor de sidste to år. Der vil være fokus på lokalt arbejde. 
Eftersom der ikke er modkandidat, skal der afholdes tillidsvalg, som er absolut flertal, hvor man skal have ½ 
af stemmerne af de mulige stemmer. 
Theis Bock er valgt som økonomiansvarlig. 
 
Ansvarlig for internationale relationer. 
Kandidat: Helena Vendelin Rahbek Pedersen. Hendes skriftlige opstilling kan findes her: 
http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur-til-bestyrelsen2019_AIR_Helena.pdf 
2 minutters præsentation og 2 minutter til at besvare spørgsmål fra salen. 
 
Præsentation: 24 år. 3. semester på Folkesundhedsvidenskab i Aarhus. Bidrage til en jordnær tilgang, 
fysiske besøg til byerne. International aften/weekend. Målrette informationer om internationale 
muligheder. Delegeret skal klædes godt på. I IFMSA vil der være fokus på tværfaglighed.  
Spørgsmål fra salen: 
Hvordan vil du sikre bedre indblik i IFMSA? 
Hvad motiverer dig med det øvrige bestyrelsesarbejde? 
August meeting Copenhagen 2021? 
Er de nuværende størrelse i delegationerne i orden eller skal de være større/mindre? 
Hvad med EPHA eller måske FN arbejdet? 
August meeting 2021 til Aalborg? 
Er det vigtigste at være eksternt synlig eller internt synlig? 
 
Svar: Mere indsigt i IFMSA her skal der være en revideret udgave af vores info også til nye medlemmer. 
Mere information til dem, der gerne vil noget mere i IFMSA. God mulighed i et strategifrit år at jeg kommer 
rundt til lokalafdelingerne og snakke strategi inkl. de internationale muligheder. Delegationsstørrelse 
afhænger af de forskellige møder. Jo flere jo bedre der kan komme afsted. Tværfaglighed i IFMSA er vigtigt. 
 
Eftersom der ikke er modkandidat, skal der afholdes tillidsvalg, som er absolut flertal, hvor man skal have ½ 
af stemmerne af de mulige stemmer. 
Helena Vendelin Rahbek Pedersen er valgt som Ansvarlig for Internationale Relationer (AIR) 
 
Menige medlemmer af Landsbestyrelsen 
Kandidat: Sabina David. Har ikke på forhånd afleveret skriftligt opstillingsgrundlag. 
 
Præsentation: Jeg vidste ikke at jeg ville stille op. Jeg kan bare ikke lade være. Megaseje IMCC’er. Kommer 
fra Aarhus, kommer fra de grønne grupper og det internationale. Strategi bliver den nye proces. Vi skal ud 
og samle information. Vi skal sikre at elementerne i den nye strategi skal stamme fra det lokale og fra 
udvalgene. Lokalbestyrelserne skal styrkes i samarbejde med Landsbestyrelsen. Jeg vil arbejde på at 
forankre noget samt at strømline arbejdet i de grønne grupper. 
Spørgsmål fra salen: 
Vi er blevet medlem af Globalt Fokus. Hvordan vil du vise hvor seje vi er i det internationale samarbejde? 
Hvad kan du tilbyde de gule grupper? 
Udfordringer med rekruttering? 
Hvordan involverer man alle de 1700 medlemmer i strategiprocessen? 
Svar:  
De grønne har megen erfaring med politisk arbejde og også politisk og Internationalt Udvalg. De skal sætte 

https://drive.google.com/file/d/1Uvs5N4OvCImuNNvf75x8Eo7kvnHj2pL3/view
http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur-til-bestyrelsen2019_AIR_Helena.pdf


sig sammen og gøre IMCC mere attraktiv. 
Sabina har været involveret i Bæredygtig Udvalg og i lokalbestyrelse.  Erfaringsudveksling kan være fint og 
på tværs af grupperne. Rekruttering skal opprioriteres, når lokalbestyrelserne bliver styrket. 
Vi skal måske kigge på gamle strategi og ser på hvordan vi kommer ud med det. 
Eftersom der er færre kandidater end pladser som menige medlemmer, skal der afholdes tillidsvalg, som er 
absolut flertal, hvor man skal have ½ af stemmerne af de mulige stemmer. 
Sabina David er valgt. 
 
Kandidat: Frederikke Back Larsen. Hendes skriftlige kandidatur kan findes her: 
https://drive.google.com/file/d/1kOXBgnIUlY0M3BzQnsfD_w_cM7jaPHlB/view 
Præsentation: Aktiv i UAEM og i Norwho og i internationalt udvalg bl.a. forankre EPHA. Rød gruppe 
baggrund. Folkemøde og eksterne repræsentation i Danmark vil være prioriteter. Intern kommunikation. 
Spørgsmål fra salen: 
Hvad med det lokale? 
Rød gruppe hvordan kan vi forbedre samarbejdet her? 
Hvad vil du med Folkemødet? 
Hvad kan vi få ud af samarbejde med eksterne partnere? 
Hvad skal vi gøre nu med de nye partnere? 
Svar: 
Jeg er kommet til lokale månedsmøder og har hørt hvad andre laver i IMCC. Det er en kerneopgave for 
Landsbestyrelsen at være fysisk til stede ude i landet. I får ordet. 
Har ikke selv erfaring med det lokale bestyrelsesarbejde og vil derfor som landbestyrelse have fokus på at 
være fysisk til stede ved de forskellige aktiviteters månedsmøder.  
De røde fagfællesskaber står meget alene og kan derfor få god sparring fra de gule og grønne grupper. Vi 
skal lære af de gule og grønne grupper og lave en fællesdag.  
Folkemødet var det fedeste. Dem der kender os ved at vi har et stærkt brand.  
Eftersom der er færre kandidater end pladser som menige medlemmer, skal der afholdes tillidsvalg, som er 
absolut flertal, hvor man skal have ½ af stemmerne af de mulige stemmer. 
Frederikke Back Larsen er valgt. 
 
Kandidat: Sofus Sølyst. Har ikke på forhånd indsendt skriftligt opstillingsgrundlag. 
Præsentation: Jeg synes det kunne være sjovt at være med. Var med til August Meeting i IFNSA, der var et 
fedt fællesskab i delegationen. Hele IMCC er super godt. Jeg kommer fra Sexekspressen. Kan lide 
definerede opgaver og man kan rykke ved noget og gøre en forskel. Det skal være mega fedt. 
Spørgsmål fra salen: 
Gule fællesskab hvordan arbejder vi videre med det? 
Mere konkret om hvad du gerne vil i bestyrelsen? Hvad du brænder for? 
Hvad skal få dig igennem når det ikke er så fedt i Bestyrelsen? 
Hvordan har du tid til både 6X og bestyrelsen? 
Svar: 
Jeg har ikke prøvet at sidde i lokalbestyrelse før, så svært med konkrete planer. Vil lytte til den nuværende 
bestyrelse. Man skal ikke komme med alt for mange idéer, man vil presse ned over hovedet, men i stedet 
lytte. Jeg ved at der er blevet valgt en masse nice mennesker allerede, som vil hjælpe. 
Det er vigtigt, at det kommer nedefra og vi skal støtte de initiativer der er skabt af medlemmerne. 
Eftersom der er færre kandidater end pladser som menige medlemmer, skal der afholdes tillidsvalg, som er 
absolut flertal, hvor man skal have ½ af stemmerne af de mulige stemmer. 
Sofus Sølyst er valgt. 
 
Kandidat: Nynne Halkjær. Hendes skriftlige kandidatur kan findes her: http://imcc.dk/core/wp-
content/uploads/2018/09/Kandidatur-2019-Nynne-Halkj%C3%A6r.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1kOXBgnIUlY0M3BzQnsfD_w_cM7jaPHlB/view
http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur-2019-Nynne-Halkj%C3%A6r.pdf
http://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2018/09/Kandidatur-2019-Nynne-Halkj%C3%A6r.pdf


Nynne er ikke til stede, men dirigenterne læser hendes kandidatur op.  
Eftersom der er færre kandidater end pladser som menige medlemmer, skal der afholdes tillidsvalg, som er 
absolut flertal, hvor man skal have ½ af stemmerne af de mulige stemmer. 
Nynne Halkjær er valgt. 
 

j. Valg af kritiske revisorer 
 
Dirigenterne foreslår afstemning om, at man gerne må stille op i hold. Max 3 personer pr hold. Dette 
godkendes af forsamlingen ved simpelt flertal. 
Julia og Helena opstiller fra Allborg. 
Fra Odense opstiller Axel, Frederik og Frederik.   
Odenseholdet vælges med absolut flertal. 
 

k. Evt. 
Der var tid til at få information fra de forskellige Udvalg: 
 
Trænergruppen: My taler på vegne af Henrik, som er ansvarlig for Trænergruppen, men som ikke er til 
stede ved GF. Mange typer af undervisning. Der har lige været en TNT i oktober. Aktiviteten kan bruge en 
formular til at kontakte Trænergruppen. Der er en ny flok, som vil gøre det godt. 
 
Internationalt Udvalg: Frederikke og Helena fortæller om IU. Vi er en international forening, og IU vil 
forankre det internationale lokalt og i aktiviteterne. Alle kan være med i IU. Vi samarbejder med IFMSA og 
EPHA og vil skabe link mellem dem og lokale aktiviteter. Kald til IFMSA marts møde i Slovenien lige nu. 
Deadline 2. december. 
 
Politisk Udvalg: Sarah Chehri fortæller om udvalget. Vi har virkeligt brug for at der kommer nye kræfter i 
udvalget. Hun refererer til Søren Brostrøm og chef i Sundhedsstyrelsen. Alt det fede ved alle aktiviteter 
findes i Politisk Udvalg. 
 
Kommunikationsudvalget: Vi vil gerne have flere med i Kommunikationsudvalget. Det skal være relevant for 
alle i IMCC.  
 
Alumne: Carolina Arnbjerg fortæller om hvor hyggeligt det er og at det vigtigste element er at drikke rødvin.  
 
Eventuelt: 
Marie My Warborg: GF er gået dejligt nemt og hurtigt. Vi udsender evalueringsskema til deltagerne i GF 
som I bedes udfylde. 
Sarah Chehri: Tak til Københavns Lokalbestyrelse og sekretariatet. Tillykke til en helt spritny bestyrelse. Ros 
til bestyrelse 2018. Megastolt over det I har gjort. Tak til Torsten som har siddet 3 år i bestyrelsen, det 
sidste år som formand.  
Julie Lauritzen: Vi opfordrer til at ønskebrønden skal bruges så I kan komme med input til hvordan vi skal 
bruge vores penge i 2019. 
Nikoline Møller: Den bedste GF vi har været med til. Fedt format for denne GF.  
 
Afslutning ved formanden Torsten V. Merinder: 
Vi skal være der for hinanden og rose hinanden. Vemodigt at stå her efter 5 år i IMCC og et brag af en 
oplevelse. I de øjeblikke hvor det har været hårdt har vi kæmpet sammen. Tak til medlemmerne for at min 
IMCC oplevelse har været en vidunderlig rutsjebanetur. Jeg glæder mig til at se hvor vi skal rejse hen 
sammen. Han afsluttede med en tak til dirigenterne, som fik stående applaus. 
 



 
Dirigenterne takkede for god ro og orden og afsluttede officielt IMCC’s Generalforsamling 2018. 
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