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1. Valg af dirigent og to referenter
Line Engelbrecht Jensen vælges som dirigent.
Helle Brandborg Krogh, Anne-Katrine Laursen og Rune Nordstrøm Pedersen vælges til
referenter.

2. Godkendelse af
generalforsamlingen

dagsorden

og

forretningsorden

for

v. dirigent Line Engelbrecht Jensen
Dagsordenen godkendes.
Forretningsordenen godkendes - med det i mente at årsrapporten for 2010 ikke rettidigt
blev udsendt til foreningens medlemmer.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
v. Formand Troels Græsholt-Knudsen
I.
IMCC som organisation vokser støt stigende, og over alt forventning, og det
konstateres at på datoen for generalforsamlingen består foreningen af hele 835
betalende medlemmer.
Ligeledes konstateres det at specielt IMCC's lokalafdeling i Aalborg er inde i en
positiv vækst.
IMCC's eksisterende projekter er løbende blevet styrket og de nye projekter viser
stort potentiale for bæredygtighed i fremtiden. I denne forbindelse fremhæves
projektgrupperne Exchange og Research Exchange.
IMCC har desværre måttet sige farvel til projektet ”Ugandas Children” som ikke
kører længere.
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II
Bestyrelsen har i det foreløbende år lagt stor vægt på at styrke IMCC på det
organisatoriske og administrative plan, og har i denne forbindelse lagt vægt på gode
forhold for både projektgrupper og medarbejdere.
Særlige fokusområder for bestyrelsens arbejde har været:
– Hjemmeside, intranet og postlister. (Der henvises til punkt 14)
– Samarbejdsaftaler imellem projektgrupper og bestyrelse (se 3b.)
Det konstateres at IMCC, i forhold til organisationens størrelse, har stor succes med
at indhente bevillinger til projekter, navnlig bevillinger fra de større fonde, og i
særdeleshed DUF.
– supplerende beretning om Samarbejdsaftalerne
v. Bæredygtighedsansvarlig Carina Sørensen
I.
Samarbejdsaftalerne er oprettet på baggrund af et ønske om at skabe et stærkere
bånd mellem projektgrupperne, sekretariatet og bestyrelsen.
Samarbejdsaftalerne er tiltænkt at skulle sikre og styrke organisationens:
– ”kollektive hukommelse”
– Informationsdeling
– Gennemsigtighed (bla. ifht. rådighedsbeløb og bevillinger)
– samt afstemme gensidige forventninger imellem organisationens forskellige
led og afdelinger.
Samarbejdsaftalerne skal ligeledes ses i lyset af, at bestyrelsens retslige
forpligtelser i henhold til projekternes succes og fejl, og herved søger bestyrelsen
at sikre at en fremtidig frivillig bestyrelse til fulde vil kunne leve op til sine retslige
forpligtigelser ifht. projekterne.
Ligeledes skal samarbejdsaftalerne ses som en mulighed for at bestyrelse og
sekretariat kan følge med i projektgruppernes arbejde, og på baggrund af denne
viden blive bedre til støtte op om grupper og medlemmer.
II.
Samarbejdsaftalerne udfærdiges i deres helhed i samarbejde med de enkelte
projektgrupper. Der henvises i denne forbindelse til de individuelle
samarbejdsaftaler for projektgrupperne.
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Overordnet set er:
–
Rådighedsgebyrerne ændret til faste beløb (1000 kr.) for således at
skabe ensartethed i organisationen. Projektgrupperne kan dog løbende søge
bestyrelsen om øget bevilling. Bestyrelsen fremhæver at medlemsantal og
specifikke behov medtages i bestyrelsen vurderinger af ansøgningerne.
–
Der er indført et administrationsgebyr på 2% på alle fondsansøgninger
over 10.000 kr. Det anerkendes at dette ikke vil være muligt ved alle fonde,
men det pålægges projektgrupperne at søge administrationsgebyret i tilfælde
hvor dette er muligt.
–
Administrationsgebyret kan maksimum udgøre 40.000 kr. per
projektansøgning.
–
Projektgrupper med udvekslingsophold, såsom PIT og IMCC
Grønland, betaler 100 kr. per udsendte/besøgende deltager.
–
Donationer til specifikke formål er ikke omfattet af
administrationsgebyret.
Midlerne fra administrationsgebyret går til organisationens administrative
arbejde på både lokalt og nationalt niveau.
Beretningen godkendendes

4. Fremlæggelse af regnskab, for senest afsluttede
regnskabsår til godkendelse( 2009)
v. Formand Troels Græsholt-Knudsen og Økonomimedarbejder Ida Buhl
(For detaljer henvises til regnskabet for 2009)
I.
De samlede udgifter i 2009 beløber sig til 931.204 kr.
De samlede indtægter beløber sig til 973.993 kr.
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Det samlede overskud beløber sig til 42.789
Det noteres af de kritiske revisorer at ovenstående overskud ikke passer med de
fremkomne tal i fremlæggelsen. I fællesskab med økonomimedarbejder Ida Buhl
konstateres det at tallene stemmer, og at fejlen hidrører fra et forvirrende opsat
årsregnskab. Der henvises til årsregnskabet 2009 for nærmere indsigt i
problemstillingen.
De overordende bevægelser blev henført til:
–
En væsentlig stigning i foreningens medlemstal.
–
Projekter der i 2008 kørte med underskud gav i 2009 overskud
–
En stigning i foreningens øvrige tilskud, navnlig fra de praktiserende læger
samt dekanerne.
–
Udgifterne til personale lå under det budgetterede da daværende
barselsvikar blev lønnet til en studentersats.
–
Udgifterne til internationale møder lå under det normale niveau, primært
grundet i at disse afstandsmæssigt lå tættere på Danmark, hvorfor
rejseomkostningerne var lavere.
II.
Refusion af barselsdagpenge 2009-2010
v. Administrationsansvarlig Line Andersen
IMCC mangler 440.000 kr. fra den kommunale dagpengerefusion samt 23.800 kr.
fra Barsel.dk for perioden 24.06.09 til 16.09.09.
Ovenstående skyldes at IMCC refusionsansøgning blev indsendt for sent til
relevante myndigheder, samt manglende opsyn fra bestyrelsens side om
bevægelser på IMCC's konto.
Bestyrelsen forsøgte at udbedre skaden ved at kontakte de relevante parter, samt
ved at søge juridisk bistand hos en advokat, men desværre uden held
Bestyrelsen beklagede forløbet på generalforsamlingen og henviste til at forløbet
havde sit udspring i manglende erfaring og opsyn med sådanne forhold fra
bestyrelsens side.
For at imødekomme at et sådan forløb ikke skal kunne gentage sig, har bestyrelsen
lavet grundige retningslinjer for hvorledes bestyrelsen skal forholde sig i tilfælde af
at medarbejdere går på barselsorlov. Bestyrelsen har ligeledes sikret sig et bedre
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samarbejde med økonomimedarbejderen for at imødegå problemstillingen i
fremtiden.
III
De kritiske revisorer erklærer sig tilfredse med bestyrelsens fremlæggelse
omhandlende problemerne relateret til medarbejder på barsel. De kritiske revisorer
ser sig tilfredse med de forholdsregler bestyrelsen har taget for at imødegå
problemstillingen i fremtiden.
Fremlæggelsen og regnskabet godkendes

5. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår
til orientering.
v. Formand Troels Græsholt-Knudsen og Økonomimedarbejder Ida Buhl
(For detaljer henvises til budgettet for 2010)
I
Indtægter:
2010 er det første år IMCC's indtægter baserer sig udelukkende på individuelt
medlemskab, hvilket har medført en stigning i tilskuddet fra DUF, som overordnet
set er med til at løfte IMCC's indtægter.
– Indtægter 2009: 973.933 kr.
– Indtægter 2010: 1.347.628 kr.
II
Udgifter:
–
Udgifterne til lønninger er steget grundet ansættelse af barselsvikar
–
Der er budgetteret med 59.000 kr. mere til udgiftsposten internationale møder
ifht. år
2009. Årsagen beror sig på en stigning i antallet af kvalificerede ansøgninger.
Det skal derudover tilføjes at DUF refundere 75% af udgifterne til
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–
ikke at

internationale møder, hvorfor det kan betale sig at ”investere” i denne
udgiftspost.
Der er budgetteret med 10.000 kr. til de interne puljer. Bestyrelsen ønskede
budgettere med et højere beløb, da man ønskede at afvente til de
økonomiske konsekvenser af det individuelle medlemskab lå klare.

III
Bestyrelsens målsætning ifht. antallet af medlemmer, udgjorde et højt skønnet
estimat på 700 betalende medlemmer på tidspunktet for generalforsamlingen. Det
konstateres at tilgangen af betalende medlemmer er gået over alt forventning.
Det noteres at bestyrelsen generelt set har overbudgetteret, hvilket dog er i
overensstemmelse med bestyrelsens ønske om en ”konservativ budgettering”.
Fremlæggelsen godkendes

6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til
orientering
v. Formand Troels Græsholt-Knudsen og Økonomimedarbejder Ida Buhl
(For detaljer henvises til budgettet for 2011)
I
Bestyrelsen forventer en samlet stigning i indtægterne for år 2011 på 230.000 kr.
En stigning som finder sin baggrund i:
–
Det øgede antal af betalende medlemmer som indvirker positivt på størrelsen
af
tilskuddet fra DUF.
–
Mindre udgifter forbundet med internationale møder i IFSMA, idet at det ene
møde
afholdes i Danmark
II
Rådighedsbeløbet tildeles som et standardbeløb, hvorfor denne post falder fra
56.000 kr. til 40.000. Til gengæld forhøjes de interne puljer med 20.000 kr.
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III
Lønudgifter udgør 548.000 kr. grundet medarbejder på barsel og ansættelse af
barselsvikar.
Der stilles spørgsmålstegn ved størrelsesordenen af lønudgifterne fra salen, og det
bliver adspurgt om man ved fordel ikke kan omdirigere visse af ovenstående
udgifter til projekterne frem for administration.
Der kommenteres fra bestyrelsens side, at lønudgifterne netop relatere sig til
administration af projekterne og IMCC som organisation. Der henvises i øvrigt til
årsberetningen som illustrere dette forhold.
Fremlæggelsen godkendes

7. Behandling af indkomne forslag fra IMCC s medlemmer og
bestyrelse
Det fremhæves at alle forslag til vedtægtsændringer er gyldige da de er udleveret
inden for den normerede tidsramme.

7.1 Oprettelse af FINO-Koordinator som officiel post.
Stillet af IMCC's bestyrelse. v. Ekstern formand. Lars Bødker Madsen
(Der henvises til det konkrete forslag for detaljer)
I
Forslaget finder sin baggrund i et ønske om at udvide og styrke det nordiske
samarbejde, et samarbejde som allerede eksistere på et uformelt plan. De andre
nordiske organisationer under IFSMA søger ligeledes at oprette en tilsvarende post,
hvilket er blevet gennemført i samtlige nordiske lande med undtagelse af Finland.
Forpligtigelserne til samarbejdet hører op tidspunktet for generalforsamlingen under
den eksterne formand, men det fremhæves at denne ikke har ressourcerne til at
prioritere dette samarbejde. Med oprettelse af en sådan tillidspost uden for
bestyrelsen søges det at sikre en større kontinuitet i det nordiske samarbejde via
uddelegeringen af ansvaret til en enkelt person. Ved en ændring af vedtægterne
fremhæves det ligeledes at FINO samarbejdet i højere grad vil blive eksponeret.
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Arbejdsopgaver for en fremtidig FINO-koordinator:
–
Opdatering af hjemmeside
–
Kontaktperson for samarbejdspartnere
–
Ansvarlig for vidensdeling om området
–
Tovholder i nordisk regi
–
Fino koordinator skal stå for løbende ”drift” i løbet af året, men det
fremhæves at
denne ikke skal arrangere FINO møder selvstændigt.
II
Det indvendes fra salen at en oprettelse af en sådan post blot vil lede til mere
bureaukrati og flere formaliteter, hvilket anses som formålsløst idet at det anses
som at samarbejdet fungerer udmærket på tidspunktet for generalforsamlingen.
III
Afstemning:
For: 52
Imod: 2
Blankt: 0
Forslaget vedtages

7.2 Afskaffelse af nationale interessefælleskabskoordinatorer
Stillet af Grøn IFK. Signe Skriver
(Der henvises til det konkrete forslag for detaljer)
I
Det fremhæves at tillidsposterne ikke har fungeret, hovedsageligt fordi at
medlemmer i højere grad henvender sig til bestyrelsen, og at IFK's
arbejdsopgaverne og ansvarsområderi højere grad falder ind under den nye post
som kompetenceansvarlig.
II
Der er ingen indvendinger, hvorfor forslaget vedtages.
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7.3 Oprettelse af Kompetenceansvarlig som ny post i bestyrelsen
(Stillet af IMCC's bestyrelse) v. Bæredygtighedsansvarlig Carina Sørensen
(Der henvises, for alle underpunkters vedkommende, til det konkrete forslag for
detaljer)
I
Det fremhæves at bæredygtighedsansvarlig-posten er for omfattende til at den på
realistisk vis kan dækkes inden for den tidsramme man kan forvente af et frivilligt
bestyrelsesmedlem. De to områder som bæredygtighedsansvarlig beskæftiger sig
med, samarbejde med projektgrupperne og kompetenceopbygning, kan med fordel
fordeles på to poster.
II
Der er ingen indvendinger, hvorfor forslaget vedtages.

7.4 Udtalelser fra IMCC
(Stillet Ole Bæk, Carina Sørensen og Troels Græsholt-Knudsen)
(Der henvises til alle tre konkrete forslag for detaljer)
Motivation for alle følgende underpunkter:
Det fremhæves at der intet fremgår af IMCC's gældende vedtægter om hvorledes
IMCC's undergrupper og bestyrelse skal forholde sig hvis disse ønsker at udtale sig
til offentligheden eller på anden måde give sin mening til kende. Det eneste der
fremgår på tidspunktet for generalforsamlingen er at IMCC ikke udtaler sig i
partipolitisk øjemed og modsætter sig alle former for diskrimination, det værende sig
ifht. etnicitet, køn, alder, religion, seksualitet mv.
Derfor ønskes der konkrete guidelines i IMCC for hvad man må udtale sig om.
Punktet udgøres af to separate forslag:
– 7.4.1 Udtalelser fra undergrupper
- 7.4.2A og 7.4.2B: Udtalelser fra Bestyrelse

IMCC – International Medical Coorporation Comittee
www. imcc.dk – email: imcc@imcc.dk - telefon. +45 61604735 - Blegdamsvej 3b – 2200 København N – Danmark

7.4.1 Udtalelser fra undergrupperne
v. Informationsansvarlig Ole Bæk
I
Det anføres, som kommentar til den foreslåede formulering, at man ikke kan
definere en undergruppe som eksempelvis sexekspressen som ”neutral”, idet at der
iboende denne undergruppe er klare holdninger til abort og prævention.
Der stilles forslag til ændring i formuleringen. (markeret i nedenstående)
”..IMCC's undergrupper må udtale sig om emner, som de ud fra deres
projektaktivitet har viden indenfor. Sådanne udtalelser skal tilstræbes en faglig og
saglig funderet fremlæggelse, og må ikke kædes sammen med partipolitiske
standpunkter...”
Punktet vedtages med kvalificeret flertal og ovenstående ændring

7.4.2a Udtalelser fra bestyrelsen
V. Formand Troels Græsholt-Knudsen
I
Det fremhæves at det ikke ønskes at IMCC's bestyrelse, holdningsmæssigt,
skal kunne definere den samlede organisation ved udtalelser til
offentligheden, idet dette ses som et udtryk for en centralisering af
organisationen. Det anføres at hvis bestyrelsen får mulighed for at udtale sig,
vil dette kunne lede til uenigheder både internt i organisationen og ifht.
potentielle såvel som allerede eksisterende, eksterne samarbejdspartnere.
IMCC's bestyrelse skal bruge tid og energi på det som de er gode til, frem for
at skulle udtale sig. IMCC skal ikke være politisk.
Praktisk
set
skal
udtalelser
fra
bestyrelsen
generalforsamlingen og, eventuelt, på forårsmødet.

godkendes

af

II
Der indvendes imod forslaget at en sådan restriktion på bestyrelsens ret til at
udtale sig, reelt vil fungere som en mundkurv, idet bestyrelsen ikke kan agere
på baggrund af en årlig godkendelse på generalforsamlingen. Det vil betyde
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at IMCC ikke længere vil kunne deltage i deltage i depolicy statements som
vedtages af IFSMA, og som det har været kutyme at støtte op om.

7.4.2b Udtalelser fra bestyrelsen
v.

Bæredygtighedsansvarlig Carina Sørensen

I
Det fremhæves at det er en nødvendighed for bestyrelsen at udtale sig, idet
denne ellers ikke har mulighed for at svare på diverse henvendelser,
spørgsmål og andet som bestyrelsen bliver bombaderet med dagligt. Der
refereres til at at IMCC ikke engang vil kunne bakke op om et forsalg til at
fremhæve vigtigheden af forebyggelse af HIV/AIDS, hvis bestyrelsen ikke
kan udtale sig. Ved ikke at besvare sådanne henvendelser giver man
ligeledes indirekte udtryk for en holdning til en pågældende sag.
Det fremhæves endvidere at IMCC med sin blotte eksistens som
sundhedsfaglig organisation markere sig ”politisk”, i ordets bredeste forstand.
Det er IMCC's pligt og ansvar at kunne udtale os og agere på baggrund af
vores faglige viden, hvilket vi allerede gør i både IFMSA og DUF
sammenhæng. IMCC har et ansvar for den verden som vi lever i.
Det er desuden medlemmerne som vælger bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen
repræsentere medlemmerne.
II
Der anføres fra salen at der er et repræsentationsproblem idet at de enkelte
undergrupper, kan komme til at være gældende for hele organisationen.
Ellers henvises til punkt 7.4.2a - I for flere modargumenter.

7.4.2 Udtalelser fra bestyrelsen (fortsat)
v. Dirigent Line Engelbrecht Jensen
I
Der stemmes om spørgsmålet; skal henholdsvis tilføjelse 7.4.2a eller forslag
7.4.2b, eller ingen af dem, tages videre til en afstemning om indførsel i IMCC's
vedtægter.
7.4.2a: 9
7.4.2.b: 34
Imod begge forslag: 10
Blankt: 0
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Punkt 7.4.2.b tages videre til afstemning om indførsel i vedtægterne
II
Følgende ændringsforslag vedtages til forslag 7.4.2b: (markeret i nedenstående
tekst)
§9 Udtalelser fra IMCC's bestyrelse
Bestyrelsen må ikke udtale sig partipolitisk, og bør som udgangspunkt ikke
deltage i den politiske debat. I de tilfælde hvor IMCC som organisation ligger inde
med konkret, faglig og saglig viden på området, skal bestyrelsen kunne udtale sig
på vegne af IMCC. Dette forudsætter, at bestyrelsen har taget kontakt til de
undergrupper, som arbejder indenfor det relevante område, og at man i samarbejde
med disse bliver enige om en udtalelse. Såfremt der er uenighed imellem
undergruppe og bestyrelse, eller undergrupper imellem, skal alle parter afvente til
den følgende generalforsamling har taget stilling til sagen.
Såfremt man som medlem ønsker, at IMCC offentligt tager stilling til et emne, skal
der rettes henvendelse til bestyrelsen, der som beskrevet ovenfor kan tage sagen
videre.
III
Forslag 7. 4. 2. b. vedtages med kvalificeret flertal i ovenstående form,
med stemmerne:
For: 41
Imod:
Blankt:

7.5 Udtagelses kriterier for internationale møder.
(Stillet af Bestyrelsen) v. Ekstern formand Lars Bødker Madsen
I
Det fremhæves man fra bestyrelsens side ønsker at få nogle specificerede
retningslinjer for udtagelse af medlemmer til internationale møder, for herved at
klargøre optagelseskravene og få formaliseret gældende praksis.
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Bestyrelsen vil fortsat ud fra disse retningslinjer, forhandle sig frem til hvem
der udtages som deltagere i internationale møder.
Det noteres at selv hvis begge Neo'er ansøger om deltagelse i samme
internationale møde, er de begge sikret deltagelse.
II
Det indføres i øverste linje af formuleringen: Kriteirer der indgår i den samlede
vurdering vægtes ligeligt.
Forslaget vedtages

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
v. Dirigent Line Engelbrecht Jensen
Kontingentet foreslås til 75 kr. per medlem.
Forslaget vedtages

9. Valg af medlemmer af bestyrelsen 2011
Følgende vælges:
a. Interne relationer: Anna Sofie Hansen
b. Eksterne relationer: Lars Bødker Madsen
c. Økonom: Sandra Løfberg
d. Administration: Steen Fagerberg
e. Bæredygtighed: ingen opstillede
f. Kompetence: Charlotte Holm Hansen
g. Informationsvirksomhed: Ole Bæk
Patricia Fruelund indsuppleres på posten for bæredygtighed
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10. Valg af tre nationale interessefællesskabskoordinatorer
Punktet frafalder. Der henvises til punkt: 7.2

11. Valg af national træningskoordinater
Punktet bortfalder. Der henvises til punkt 7.3

12. Valg af Fino-koordinator
David Alexander Gryesten Jensen opstilles og vælges.

13. Valg af to kritiske revisorer
Johanne Lyhne og Howraman Meteran opstilles og vælges

14. Eventuelt
Præsentation af nye grupper
I
Sundhed for Alle. v. Signe Skriver
- Arbejder med information om problemstillinger relateret til klinisk behandling af
”papirløse”.
II
Vaccines for Children – Cambodia. v. Anna Rasmussen
- Indsamling til indkøb af rabies vacciner til børn på (navngivet) hospital i Cambodia.
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Beretning fra sidste IFSMA møde
v.
Ekstern Formand Lars Bødker Madsen
Det fremhæves at IMCC vandt retten til at afholde augustmødet i Danmark.
Sexekspressen har nu fået status af et internationalt anerkendt IFSMA projekt.
Præsentation af den nye hjemmeside
v.
Formand Troels Græsholt Knudsen
Det noteres at IMCC's bestyrelse har valgt at nedlægge IMCC's intranet og i stedet
satse på diverse gratis netbaserede tjenester. Alle medlemmer opfordres på det
kraftigste til at melde sig på de nye elektroniske postlister, som bygger på google
groups.
Der henvises i øvrigt til hjememsiden www.imcc.dk for yderligere inforrmation
Orientering om Cop16
v.
Charlotte Holm Hansen
Der informeres om at Charlotte deltager i en gruppe under IFSMA som er i gang
med at lave en række aktiviteter relateret til kongres for ungdomsorganisationer
omhandlende Cop16.
Farvel fra og til den afgående formand Troels Græsholt-Knudsen
v.
Formand Troels Græsholt-Knudsen
Der noteres tårer i øjenkrogene og stående ovationer fra salen.
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