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Referat fra IMCC’s generalforsamling 2015

Fredag den 30. oktober, 2015
1. Formanden åbner generalforsamlingen
Ved formand David Gryesten

2. Valg af dirigenter og to referenter
Efter indstilling fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen følgende:
Dirigent: Benjamin Skov KaasHansen
2. dirigent:
Howraman Meteran
Referenter: Ivar Benjamin Horte og Tobias Abell Nielsen
Stemmetællere: Simon Kjær Jørgensen og Tomas Gehlert Hansen
Dirigenten orienterer om proceduren for valghandlinger.

3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for
generalforsamlingen
Ved generalforsamlingens start er der 88 stemmeberettigede til stede.
Et medlem som ikke har mulighed for at deltage denne dag, har indsendt en bemærkning om
generalforsamlingens rettidighed som oplæses på generalforsamlingen.
Spørgsmål og debat:
Kommentar fra salen: Dagsordenen for generalforsamlingen er fremlagt rettidigt. Det er godt at
bestyrelsen giver generalforsamlingen den tid det tager at tale beslutningsprocesser igennem.
Der opfordres derfor til at generalforsamlingen afvise henstillingen.
Spørgsmål fra salen: Ønsker at høre bestyrelsens svar på indsendt bemærkning.
Svar fra bestyrelsen: Der er indkaldt rettidigt og der er givet information om at
generalforsamlingen ville strække sig over søndag, og denne er givet i god tid. General
forsamlingen er spredt over tre dage på grund af fejringen af 65 års jubilæet, som vi ikke ønsker
først at begynde klokken 21, ligesom vi oplever generelt faldende deltagelse i
generalforsamlingerne. Bestyrelsen ønsker at gå en anden vej.
Kommentar fra salen: Bilag 1010 ønskes vist endnu en gang for at sikre demokratiet. Det vises.
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Kommentar fra salen: Bestyrelsens valg bakkes op. Det er ikke udemokratisk at dele
generalforsamlingen ud over flere dage.
Dirigent orienterer om paragrafferne i IMCC’s foretningsorden og kontroller, at alle er
overholdte. Facebook er gyldig som kommunikationskanal for foreningen. Dirigenten opfatter
generalforsamlingen som rettidigt indkaldt.
Dirigenten indstiller til valg om at fortsætte som planlagt eller vente til lørdag.
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at fortsætte som planlagt
Dirigenter noterer rettelser i forhold til dagsordenspunkt 1, 2, og 3.
Forretningsordenen godkendes enstemmigt

4. Fremlæggele af bestyrelsens beretning 2014 til godkendelse
Ved Jesper Mølgaard, formand i 2014, og nuværende formand, David Gryesten.
Det går godt i IMCC. Hele ti procent af IMCC’s medlemmer deltager på GF2015.
I 2014 fik IMCC tre nye aktiviteter: IMCC FAIR, IMCC Palestine, og Risk Games. I 2014
afsluttedes strategiplan 20122014, som byggede på økonomisk bæredygtighed,
kommunikation, medlemsudvikling og sammenhængskraft.
Økonomisk bæredygtighed
Der blev varslet et stort underskud for 2014. Dette viste sig ikke at være korrekt, så vi kom ud af
2014 med et ret godt økonomisk resultat. Signe Gervin blev i starten af 2014 ansat som ny
økonomimedarbejder, og hun var fra starten nødt til at samle op på en stor del
bogføringsarbejde. Der er desuden arbejdet med at frigive ressourcer på sekretariatet for at
sikre hurtigere refusioner. Flere økonomikurser er desuden blev gennemført for foreningens
aktive.
Klar kommunikation
Ensartet ekstern kommunikation har været et vigtigt fokusområde. For få var med på vores
maillister, som derfor er blevet udfaset. En ny måde at nå ud til medlemmerne på er en
ledermail som sendes til alle NAL’er cirka en gang om måneden. Derudover begyndte vi at
udsendelse et månedligt nyhedsbrev. Medlemmerne opfordres til at huske at tilmelde sig
nyhedsbrevet.
Forårsseminaret påbegyndes og blev en kæmpe success. Personlig ledelse introduceredes
som koncept i IMCC. Trænergruppen havde mindre aktivitet i 2014, men i slutning af året
opstod igen aktivitet takket være den nyvalgte trænergruppeansvarlige, Marie Hauerslev.
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Rammer for frivillighed
Begrænsningen i mulighederne for at lave frivilligt arbejde på grund af Fremdriftsreformen har
givet frustrationer. Eksempelvis har PIT måttet ændre udsendelsesstruktur og IMCC Uland har
haft svært ved at udføre sine seksmåneders udsendelser.
IMCC blev godkendt som velgørende forening efter Ligningslovens §8A, hvilket har stor
betydning for blandt andet aktiviteter som 3om1 og for de generelle fundraisingmuligheder.
Internationalt Udvalg blev startet. Efter udtalelse på generalforsamligen 2013 forsøgte man at
gøre det internationale arbejde tilgængeligt for flere medlemmer.
Spørgsmål til beretningen:
Spørgsmål fra kritisk revisor: Tak for en fin årsberetning. Det var godt, at tidligere og nuværende
formand sammen præsenterede beretningen. Bæredygtighedsudvalget, blev det oprettet i
2014? Vil også gerne høre om nogle projekter er lukket i 2014?
Svar fra bestyrelsen: Bæredygtighedsuvalg blev startet i 2014, blandt andet med ‘Do No
Harm’træninger. En enkelt aktivitet, Danpal, lukkede i 2014.
Beretningen godkendes enstemmigt.

5. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår
(2014) til godkendelse
Ved bestyrelsens økonomiansvarlige Caroline ArnbjergNielsen
Dirigenten orienterer om, at generalforsamlingen ikke stemmer om hvordan pengene er brugt
det pågældende år, men om hvorvidt regnskabet er sandfærdigt.
I 2014 har vi haft 
3.624.638 kroner
i indtægter, 
2.937.059 kroner
er brugt, hvilket giver et
overskud på 
681.207 kroner
. IMCC’s omkostninger fordeler sig på hovedgrupperne:
Omkostninger vedr. aktiviteter, personaleomkostninger, nationale omkostninger, internationale
omkostninger, andre formålsbestemte omkostninger og administration.
Hovedtrækkene i regnskabet gennemgåes, ligesom der redegøres for DUF’s fordeling:
● I 2014 steg vi i medlemstal og dette udløste et øget tilskud.
● Lokalafdelinger er vigtige fordi de giver adgang til overhovedet at kunne søge fra DUF.
Et bogføringsefterslæb fra 2012 påvirkede regnskabet for 2013, så i sammenligninger mellem
regnskaberne for 2013 og 2014 skal der tages højde for dette.
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Efter 31. december 2014 havde IMCC en egenkapital på 2
.418.608 kroner
.
Det kan være problematisk at genere et for stort overskud og dette er heller ikke foreningens
formål. Vores revisor har derfor foreslået model for hvor stor foreningens egenkapital bør være:
Et sikkerhedsnet for foreningen på 200.000 kroner, et sikkerhedsnet for de internationale
projekter på 250.000 kroner, minimum per 1. november 1.450.000 kroner, et totalbeløb på
1.900.000 kroner for at sikre os. Derfor havde IMCC 
568.608 kroner
vi bør bruge, hvilket revisor
også støtter op om.
Spørgsmål fra salen:
Spørgsmål fra kritisk revisor: Ros til fremlæggelsen og tak til Caroline og Signe for deres
indsats. Omkostninger i aktiviteterne fra 20132014 vedrørende porto som ønskes forklaret
yderligere. Derudover stor forskel i internationale omkostninger fra 2013 til 2014, hvor de falder
markant. Kommentar udbedes. Stort fald i bypenge, hvor der er sket i fald i 2014 i forhold til
2013.
Svar fra bestyrelsen: Portoen ønskes diskuteret under punktet om budget 2016 som behandles
på den del af generalforsamlingens program som ligger lørdag den 31. oktober. Vi har for de
internationale omkostningers vedkommende haft et fald pga. af et par dyre konferencer i USA
og Chile i 2013, ligesom der var et efterslæb fra 2012 som påvirkede regnskabet for 2013.
Bypenge  pga økonomiske udfordringer vi troede vi stod med ringede vi rundt til byerne for at
høre hvad de havde brug for i stedet for at give et fast beløb. Det aftaltes derfor med byerne at
bypengene faldt.
Spørgsmål fra salen: Tak for en klar præsentation. Blandt de præsenterede puljer var der ingen
pulje for internationale aktiviteter  er det noget man har valgt at fjerne fokus fra i 2014?
Mindreårige medlemmer udgør 33 medlemmer  hvem er disse?
Svar fra bestyrelse og sekretariat: Puljen er placeret under internationale omkostninger, møder
og kongresser. Vi kontaktede påståede mindreårige medlemmer, de er et resultat af en
‘default’indmeldelsesfunktion i medlemssystemet, som anfører indeværende år, hvis ikke nye
medlemmer indtaster deres fødselsår.
Spørgsmål fra salen: Angående budgetterede internationale udgifter i forhold til hvor
internationale arrangementer afholdes, der tages derfor destination i betragtning. Forskellen på
budgetter giver grund til undren:
Svar fra bestyrelsens økonomiansvarlige i 2014 og bogholder: Bogføringsfejl og
bogføringspraksis har påvirket budgetteret beløb. Bogføring af 2013 gik stærkt på grund af
tidspres i forhold til tidsfrister. Rejseforsikring bør bemærkes  de internationale forsikringer bør
trækkes ud af budgetterne for at gøre disse sammenlignelige.
Kommentar fra bestyrelsens økonomiansvarlige 2015: Regnskabet for 2014 ser fornuftigt ud, og
danner basis for 2015’s budget.
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Kommentar fra kritisk revisor: Signe overtog for tidligere bogholder hvor der var stort efterslæb
og kun lidt overlevering. Nyt refusionssystem fra papir til elektronisk har givet travlhed i
bogføringen i det mange aktive ikke udfylder refusionssedlerne korrekt.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Generalforsamlingen sættes på pause og genoptages lørdag den 31. oktober, 2015.

Lørdag den 31. oktober, 2015
Generalforsamlingen genoptages klokken 9:13
Ved generalforsamlingens genoptagelse er der 96 stemmeberettigede til stede.
Et medlem fremsætter forslag om mulighed for brevstemme til generalforsamlingen søndag i
lyset af diskussionen om indkaldelse til søndagens aktivitet og den stemning der har været i
forbindelse med indkaldelsen.
Debat:
Kommentar fra salen: IMCC skal være en organisation hvor de som er aktive skal tage
beslutningerne, og det er ikke mere demokratisk at kun deltagere som er til stede lørdag kan
brevstemme. For deltagere som er forhindret i at deltage søndag er det bare ærgeligt.
Kommentar fra salen: Det er ikke mit indtryk af at generalforsamlingen synes der var negativ
stemning omkring indkaldelsen.
Kommentar fra salen: Præmissen for forslaget er forkert i det forslaget tager det for givet, at
generalforsamlingen er indkaldt for sent. Min holdning er, at der skal stemmes nej til forslaget.
Det er enormt vigtigt at når man stemmer om noget så også er til stede til den forudgående
debat.
Kommentar fra forslagsstiller: Brevstemmer handler om alle forslag søndag.
Forslaget forkastes med 3 stemmer for, 90 imod og 3 blanke.

6. Opfølgning på Handlingsplan 2015
Foreløbige årsberretning 2015
til orientering ved landsbestyrelsen.
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Vi har nået rigtig meget i år, og vi kan nå så meget mere. Man kan ikke beskylde os best for at
gå i for små sko og store bedrifter kan stadig nåes. Vi har fået en nye aktivitetsgruppe,
FrontCare, som arbejder med ‘noncommunicable diseases’ i Nepal, og som forhåbentligt vil
levere reelle forskningsresultater. Vi har i starten af året sagt farvel til Kenyaprojektet.
Der er sket flere ting på sekretariatet, som på baggrund af IMCC’s vækst, 1. september har
opskaleret med Mie Lynggaard Nielsen på det nyoprettede vestsekretariat i Aarhus. Vi taler om
et vestsekretariat og ikke et Aarhussekretariatet/søstersekretariat, da tanken er at servicere
både Aalborg og Aarhus. De vigtige interaktioner, der skal være mellem de frivillige og de
ansatte øges, og det giver mulighed for fuldtidspraktikanter.
Vi mistede i løbet af året desværre vores lokalformand i København Jonatan som vi altid har
oplevet som dygtig og karismatisk.
Der afholdes et minuts stilhed for Jonathan.
Sammenhængskraft
IMCCfeeling: Alle føler stærkt for deres aktiviteter, den følelse har vi forsøgt at få ind i hele
organisationen, ved at fokusere på IMCC’s opbygning. Vi har fokuseret på flere kurser med
kursuskataloger, hvidbøger og anden løbende information. IMCC’s medlemmer skal føles sig
repræsenteret i IMCC’s udtryk og værdier, derfor arbejder vi med ideer et navneskift og ny
frivilligpolitik.
Bedst til studerende
Vi har løbende kontakt med dekaner, som vi blandt andet har talt lokaleudvidelse med. Der har
været problemer med overhovedet at kunne beholde lokalet i Aarhus, og det arbejdes der stadig
løbende for. For en uge siden har vi sikret os et ekstra lokale i Studenterhuset i København. Her
er tanken at give plads til de nuværende medarbejdere og gerne også praktikanter.
Lokale fejringer af 65 års jubilæet i alle fire byer den 2. oktober var en kæmpe succes. Ligesom
de var med til markant at øge tilmeldingen til generalforsamlingen.
Vi ønskede at skaffe vores medlemmer rabatordninger. Dette er endnu ikke nået, men kan nåes
endnu. Vi har forsøgt at sikre, at IMCCfeeling gennemsyrede vores arbejde, og at alle
medlemmer har følt sig velkomne.
Organisatorisk sammenhængskraft
Vi har forsøgt at skabe et bedre samarbejde mellem lokalbestyrelse og landsbestyrelsen, bl.a
ved at invitere lokalformænd til landsbestyrelsesmøderne. I vores kommende
overleveringsweekend inviteres de kommende lokalformænd, vi ville gerne have NAL’erne med,
men dette kan desværre ikke lade sig gøre rent logistisk.
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I arbejdet for en bredere medlemmerskare, har vi stadig kontakt til sygeplejeskeuddannelsen på
Bornholm, mens jordemoderuddannelsen i Esbjerg desværre er faldet fra.
65 års jubilæum
Tak fordi I spillede IMCCspillet, vi håber at I også fremover vil spille det. Vi fejrer 65årsjubilæet
for at gøre det mens de første medlemmer stadig er iblandt os og har kunnet fortælle os om
hvilken forening IMCC har været gennem tiden. Hvorfor er vi her? Det har vi ønsket at skabe
forståelse for gennem jubilæet og således styrke sammenhængskraften i foreningen. Derfor har
vi haft Jubiiudvalget. Det skulle ikke være et bestyrelsesprojekt, og derfor har vi været ude på
møder i løbet af året for at finde ud af hvad medlemmerne gerne ville have.
Frivilligpolitik
Vi skal tage stilling til hvordan man behandler sine frivillige, og hvordan man muliggør ting.
Vores størrelse på 1700 medlemmer og aktiviteternes omfang gør en frivilligpolitik nødvendig,
blandt andet for at undgå, at medlemmer brænder ud på grund af deres store arrangementet i
foreningsarbejdet. Fokus på de bløde værdier og ikke kun ‘hard skills’ i udviklingen og
uddannelsen af vores medlemmer. Frivillighedspolitik skal være dynamisk og bruges i
dagligdagen. Hvordan vi samarbejder og behandler hinanden skal fylde i frivillighedspolitikken.
Vi skal passe på hinanden. De næste tre år skal vi i gang med en ny strategi hvor
frivillighedspolitikken bliver en vigtig del.
Fra kommissorier til samarbejdsaftaler
Disse danner rammerne for vores arbejde og skal ses som et skift fra regelperspektiv til et
samarbejdsperspektiv, altså ændret til at fungere som en dialog mellem aktiviteterne,
landsbestyrelsen og sekretariatet. Vi skal tage ansvar overfor hinanden og være gode til at
kommunikere forventninger til hinanden.
Trænergruppen
Cecilie er ny Trænergruppeansvarlig. Et helt nyt kuld trænere er uddannet og et nyt
kursuskatalog er udgivet.
Basispakker hedder nu Lokal Kursusdag og afholdes fortsat.
Lederuddannelse i IMCC
Der er rette fokus på at skabe en lederuddannelse i IMCC. Mange har deltaget på eksterne
kurser (eksempelvis hos DUF eller CISU). Dette er noget alle kan søge om at deltage i.
Bestyrelsen er meget villige til at støtte medlemmer som tager disse kurser.
Forårsseminar har været med til at højne kvaliteten og øge sammenhængskraften i IMCC.
Kommunikation
Bestyrelsen startede med en meget ambitiøs kommunikationsplan, og mange af tingene i den er
vi nået i mål med. Der har været deltagelse i aktiviteternes årsmøder, som er der hvor
IMCC  International Medical Cooperation Committee
www.imcc.dk
 email: 
info@imcc.dk
 telefon: +45 61604735  Blegdamsvej 3C  2200 København N

7

Referat fra IMCC’s generalforsamling 2015

organisationen lever  ude blandt medlemmerne. Vi har haft fokus på branding til eksterne,
blandt andet gennem den nye Style Guide, som er med til at give et indtryk af en
sammenhængende organisation. Klar kommunikation er foretaget gennem eksmpelvis
ledermails fra landsbestyrelsesformanden direkte til NAL’erne.
På generalforsamling 2014 blev det besluttet at fastholde status quo for politiske udtalelser. Der
har været meget få politiske udtalelser på det sidste, men historisk har vi været meget mere
politisk aktive, så hvis vi skal holde status quo skal vi til at tage flere politiske initiativer.
Eksterne partnere
Vi har været rigtig godt repræsenteret på møder rundt om i verden. IFMSA MM i Tyrkiet, AM i
Makedonien og FINO i Norge i ugen efter generalforsamlingen. Vi har nu to forberedelsesmøder
for vores delgationer i stedet for kun et enkelt.
PreEuRegMe og EuRegMe blev afholdt i henholdsvis Aarhus og Aalborg, og det har givet
IMCC et internationalt boost. Begge arrangementer modtog stor ros.
IFMSA har gennemført en reform som indebar en ny treårig strategi samt ny ledelsesstruktur
og et nyt sekretariat i IFMSA. Der arbejdes også på en ny policystruktur. Nye programmer i
IFMSA giver god mulighed for IMCC engagement og skabe samarbejde på tværs af nationale
grænser.
Marie Hauerslev er belvet valgt til IFMSAs Team Of Officials. Vi har også deltaget på FN’s
ligestillingsmøde i New York, samt på det klimatopmøde omkring klima og sundhed.
Internationalt udvalg har oprettet en National Public Health Officer, som skal gøre afstanden fra
IFMSA til IMCC’s aktiviteter kortere.
Der har været fokus på at styrke Internationalt udvalgt, også fordi positionen som international
ansvarlig er meget driftstung. Dette skulle gerne gøre det nemmere at nå ud til alle aktiviteter
med de internationale muligheder.
Vi har i år fået mange DUFansøgninger igennem omkring internationale partnerskaber.
Bæredygtighedsudvalget har fået ny koordinator, Nina Madsen, og dette vil forhåbentligt styrke
arbejdet.
Lægeforeningen har hidtil støttet os med 50,000 kroner om året. De vil gerne samarbejde med
os om et etikprojekt. Desuden har Lægeforeningen fået en gammel IMCC’er, Andreas
Rudkøbing som ny formand.
Katja Staun er blevet valgt til CISUs bestyrelse.
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Strategi
Opstart af processen på ILONA med ønske om inddragelse af alle medlemmer. Desuden er der
lavet en medlemsundersøgelse. Der er afholdt lokale strategimøder, hvor lokalafdelingerne har
trukket et stort arbejde i at skabe en inddragende strategiproces.
Nationalt ‘Open Space’strategimøde blev afholdt den 30. maj i Odense, med en fantastisk og
progressiv ånd, som gav bestyrelsen en masse inputs til strategiarbejdet. Bestyrelsen har
måske været lidt overambitiøse, men det er drømme som skaber gejst både blandt os selv og
blandt dem vi prøver at gøre noget for.
IMCChåndbogen er ikke blevet gennemført i indeværende år.
Uddybende/afklarende spørgsmål:
Spørgsmål fra salen: Vigtigste orientering vedrørende det internationale er hvordan vi forvalter
vores mandat på Plenary Session hvilke policystatements bør være en del af bestyrelsens
orientering?
Spørgsmål fra salen: Hvordan har bestyrelsen forsøgt at påvirke hvordan man når ud fra
lokalniveauet til medlemmerne.
Svar fra bestyrelsen: Strategien har taget så meget tid at bestyrelsen ikke på en
hensigtsmæssig måde har kunne løse dette.

7. Varsling af ny fordelingsnøgle for DUFs tipsmidler
Ved Caroline Arnbjerg og David Gryesten
Der orienteres om hvad DUF er og hvordan DUF fungerer samt hvad det betyder for IMCC.
David orienterer om DUF’s styrelses sammensætning.
DUF har varslet et nyt system for de midler som fordeles gennem DUF. Der er bekymring for
den nuværende reformproces i forhold til IMCCs arbejde. Den endelige fordeling præsenteres
27. november, efterfulgt af en høring. Beslutning vil gælde fra 2016, men med lovning om en
overgangsperiode.
Der er vigtigt for foreningen, at vi lever op til de nye minimumskrav herunder flere
lokalafdelinger. For fremtiden bør vi arbejde på at IMCC ikke er fór afhængig af en enkelt donor.
Spørgsmål fra salen
Spørgsmål fra salen: Kan vi få navne på de foreninger der ligger i toppen af det nye
fordelingssystem.
Svar fra bestyrelsen: Det er endnu uvist. Alle foreninger skal ansøge per 1. juni, først herefter vil
der blive taget beslutning om hvor de enkelte foreninger er placeret.
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Spørgsmål fra salen: Er grupperingerne offentliggjort eller er det ‘off the record’.
Svar fra bestyrelsen: Officielt er der kun viden om at der er 5 grupperinger samt et estimat over
hvilke foreninger der høre til hvor. Umiddelbart ser IMCC sig som mest sammenlignelig med
gruppe B pga. foreningens ide, medlemsskare samt tilgangen til medlemsudvikling, og
internationale politiske engagement.
Spørgsmål fra salen: Hvad gør vi nu helt konkret?
Svar fra bestyrelsen: Vi har startet en dialog med DUF omkring indholdet og konsekvenserne af
deres hidtil udspil, og er samtidig i gang med at diskutere mulig placering af nye lokalafdelinger.
Kommentar fra salen: Vi kan godt tænke anderledes, nogle aktiviteter har prøvet at få deres
midler indefrosset et helt år.
Kommentar fra salen: Hvis vi mister DUFtilskuddet svarer til at vores kontingent stiger til 450
kroner [Dette tal korrigeres på generalforsamlingens tredje dag, i det det vil være ca. 1000 kr.]
Svar fra bestyrelsen: Husk også vores internationale aktiviteter afhænger af DUFbevillinger.

8. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og
landsbestyrelsen
Dirigenter orienterer om at kun forslag om appendix til vedtægterne behandles lørdag, da de
resterende forslag behandles søndag under punkt 14.
Spørgsmål og debat:
Kommentar fra salen: Fornuftigt forslag som på en fin måde viser at mange aktiviteter som har
med udlandet at gøre sagtens kan finde dere ståsted inden for forslaget. Det er vigtigt at dem,
som vi sender ud opfører sig efter hjemlige regler når de er i udlandet. Opfordring til at stemme
for forslaget.
Kommentar fra PITs NAL: PIT støtter 100% op om forslaget. Aktivitetsgruppen er selv i gang
med at strukturer prioriteter i forhold til at sende studerende til udlandet. En ensartet linje for alle
vil være en god ting, da et udlandspraktik ikke kan sammenlignes med ophold i Danmark.
Spørgsmål fra salen: Det er nogle enormt vigtige tanker. Det bør være grundlæggende for
IMCC’s virke, at vi har sådanne regler, men der udtrykkes bekymring for hvordan de overholdes
og om disse eventuelt kunne være en del af reglerne på en anden måde end et appendix.
Hvordan vil vi senere kunne ændre reglerne hvis de nedskrives i et appendix?
Svar fra bestyrelsen: Der er formentligt andre måder at løse problemet på. Forårsmødet i 2012
diskuterede samme problemstillinger, og i år [April 2015] er Kenyaprojektet blevet lukket, så der
er taget hånd om lignende problemer. Appendix kan ændres med simpelt flertal.
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Kommentar fra salen: De sidste par år er der kommet mange nye grønne projekter. IMCC har
tradition for, at der ikke er så mange krav ved nyopstart, man kan komme ind som relativt ny og
få erfaringer i foreningen. Derfor er det godt med guidelines, hvor nogle med erfaring kommer
med bud på hvad der skal være opmærksomhed på.
Spørgsmål fra salen: Ønsker uddybning af hvad et appendiks er.
Vicedirigenten redegør for hvad et appendiks til vedtægter er med henvisning til vedtægterne.
Kommentar fra landsformanden: Indholdet i forslaget er rigtig godt. Især nystartede projekter
skal have projektguidelines, men disse bør ikke være en del af vedtægterne. Hvis vi også skal
have guidelines om eksempelvis børneattester for de gule aktivteter, vil vores vedtægter blive
for omfangsrige og ikke kunne ændres før følgende generalforsamling. Opfordring til i stedet
hurtigt at lave gode projektguidelines uafhængigt af vedtægterne.
Kommentar fra salen. Støtter op om kvalitetssikringen af det internationale arbejde. Men også
vigtigt, at vi ikke spænder ben for mulighed for udsending, bl.a. i forhold til træningernes
hyppighed.
Kommentar fra salen: udarbejdet i samarbejde med aktiviteterne. Man skal overveje tingene
inden man bliver sendt ud. Sikre en naturlig indlevelse inden afrejse.
Svar fra bestyrelsen: IMCC har både trænergruppe og bæredygtighedsuvalg. Dette skal være
en aktiv del af et dokument. Det vil ikke være noget der ændre sig ofte. Vi skal ikke lægge det i
guidelines da der er en risiko for at det glider ud efterhånden.
Kommentar fra salen: Vigtigt at forslaget står i samme dokument som vedtægterne, fordi det er
så vigtigt. Hvis det ligger i vedtægterne ved vi hvor vi har det, så det ikke glemmes.
Kommentar fra forslagsstiller: Det er gennemarbejdet og virker som om exchangeaktiviteterne
har brug for det. Men det virker ikke som noget hele IMCC har brug for. Tror ikke det glider ud af
eksempelvis guidelines og kan derfor ikke se hvorfor det skal være en del af vedtægterne.
Kommentar fra bestyrelsen: Der sluttes op om, at det er nogle gode og gennemtænkte ting der
står i forslaget. Men at det er vigtigt betyder ikke nødvendigvis, at det står i vedtægterne da det
ikke handler om IMCC’s drift. Det bør stå i samarbejdsaftalerne i stedet, og vil kunne
implementeres af trænergruppe og bæredygtighedsudvalg.
Forslagsstillers svar: Det er ikke juridisk bindende og kan ændres når der ikke længere er behov
for det, og det kan fjernes når det er indskrevet i samarbejdsaftaler. Det skal implementeres
fordi det er vigtigt for IMCC som organisation.
Der stemmes om genåbning af talerlisten. 36 for, 53 imod. Genåbningen nedstemmes, og
forslaget går til afstemning.
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Forslaget vedtages med 67 for, 8 imod, 24 blanke

9. IMCC’s strategi 20162018 fremlæggelse og afstemning
Ved starten af punkt 9 er der 105 stemmeberettigede.
Ved bestyrelsen.
IMCC har ændret sig meget de sidste fire år som konsekvens af den nu overståede strategi,
idet den trækker grene ud til alt hvad vi laver. Medlemmerne i år har været utroligt engagerede i
strategiarbejdet. En strategi lever kun hvis medlemmerne kan se sig selv i den. En strategi
besvarer spørgsmålene hvem er vi?, hvor er vi? og hvor skal vi hen?
Strategi handler om at drømmer og om at turde. GF2015 har flere deltagere end vi før har haft til
en generalforsamling. Det vi laver har en betydning. Vi skaber sundhedsfremme  noget som er
størren end summen af vores enheder. Vi består af aktiviteter, men vi er en vision om en verden
hvor alle har lige adgang til sundhed. Vi gør det godt, og det vi tilbyder skal vi kunne nå ud til
flere mennesker med. Medlemmer og samarbejdspartnere skal være stolte af at være en del af
IMCC og have lyst til at skilte med det.
Vi skal være åbne for at samarbejde med nye partnere i fremtiden. Hvis vi styrker vores brand
udadtil styrker vi det også indadtil. En bredere skare skal have lyst til at være med. Vi skal
påvirke holdninger viser vores brand og øger vores indflydelse. De enkelte aktiviteter må meget
gerne komme med udmeldinger og mene noget.
De mange fremmødte til dette års generalforsamling viser, at vi allerede nu er mange, som
tager del i det overordnede foreningsfællesskab.
Der skal stadig være kort fra ide til handling. Fællesskab betyder, at vi arbejder sammen på
tværs af projekterne, ikke at vi skal være ensrettede i alt hvad vi gør. Det er vigtigt med en
fælles forståelse af foreningens grunelementer. Medlemmerne skal vide hvad IMCC er, og
kunne stå inde for det.
Kvalitet
Vi gør det godt, men kan stadig gøre det bedre. Vi skal blive bedre til at monitorere og evaluere
effekten af vore arbejde. Det vil give os et bedre grundlag at tale ud fra. Det internationale ligger
i vores DNA; vi skal udnytte det internationale potentiale.
Vi skal gøre IMCC økonomisk uafhængig, det er det eneste der kan sikre den retning vi gerne
vil i. Vi skal udvikle os, ikke tilpasse os. Blandt andet gennem blokfundraising.
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Vores vision er: “IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til
sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.” Nu har vi også en ny strategi:
Fællesskab om synlighed og kvalitet.
Vi er IMCC og fremtiden tilhører os. Vi kan ikke love, at det bliver let eller at der bliver hurtige
løsninger, men vi kan love hinanden blod, sved og tårer og masser af knofedt. Så kan vi løse de
udfordringer fremtiden bringer. Så 
vil
fremtiden tilhøre os. Lad os skabe den sammen.
Spørgsmål og debat
:
Kommentar fra salen: Positivt at se en strategi, som er så velforankret i foreningen. Det er vigtigt
at IMCCmedlemmer ved at man står til ansvar for hinanden. I dag er der repræsentanter for de
sidste ni års bestyrelse, og det viser, at IMCC skaber noget fælles.
Kommentar fra salen: Ros til bestyrelsen for at lave en utroligt inkluderende strategiproces.
Håber at Style Guiden også bliver anvendt på strategiens layout og design.
Kommentar fra salen: Der er glædeligvis noget materie i strategien. En strategi skal ikke bryde
ned for at bygge op, men i stedet bygge videre. Strategien er et vidnesbyrd om at man gerne vil
bygge videre oven på det vi har. Evalueringer skal bruges til noget, ikke bare laves. Tillykke
med den nye strategi.
Strategien vedtages enstemmigt.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ved starten af punkt 10 er der 105 stemmeberettigede.
Valg af formand
Sarah Chehri stiller op.
Sarah Chehri vælges.
Valg af økonomiansvarlig
Caroline ArnbjergNielsen stiller op.
Caroline ArnbjergNielsen vælges.
Valg af ansvarlig for internationale relationer
Emmeli Mikkelsen og Line Damsgaard stiller op.
Emmeli Mikkelsen vælges.
Valg af menige medlemmer
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Frederikke Kjerulff Madsen, Torsten Merinder, Daniel Burmeister, Agnethe Neergaard Fallesen,
Sanne Friis Højland, Johan Egholk, Bastian Pedersen og Vibe Lyng Frandsen opstiller.
Torsten Merinder vælges.
Johan Egholk vælges.
Agnethe Neergaard vælges.
Sanne Friis Højland vælges.
Generalforsamlingen udsætter valget af kritiske revisorer til søndag.
Generalforsamlingen sættes på pause og genoptages søndag den 1. november, 2015.

Søndag den 1. november, 2015
Generalforsamlingen genoptages klokken 10:50

11. Valg af to kritiske revisorer
Mikkel Heide og Anne Sophie Homøe og Olga Bengård Hansen stiller op.
Mikkel Heide og Anne Sophie Homøe vælges.

12. Fremlæggelse af budgetopfølgning for igangværende
regnskabsår til orientering
Caroline ArnbjergNielsen redegør for hvordan foreningens midler er blevet brugt indtil
udgangen af september 2015.
Sekretariatets telefonregning har påvirket budget 2015 mere end forventet.
Bestyrelsen opfordrer til at flere søger Initiativpuljen
Der synes ikke at være noget bekymrende i den nuværende budgetopfølgning.
Spørgsmål fra salen: Kan man søge med tilbagevirkende kraft, når IMCC har gavn af det?
Svar fra bestyrelsen: Som udgangspunkt skal man søge inden man bruger pengene
Foreningens puljevejledning siger, at man, hvis man søger efter et arrangement, højest kan få
50% refunderet. Ansøgningen skal blot være modtaget inden fristen.
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13. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende
regnskabsår til orientering
Overordnet er der 2.5 mio. kroner i indtægter i 2016 og et forventet forbrug på 2,7 mio kroner
med et budgeret underskud på 200.000 kroner.
●
●
●
●
●
●

Implementering af den nyligt vedtagne strategi vil påvirke budget 2016, ligesom den nye
sekretariatsmedarbejder i Aarhus.
Forventet fald i internationale omkostninger i forhold til 2015, da IMCC ikke skal afholde
internationale arrangementer i samme skala som EuRegMe 2015.
Særskilt transportportpulje for NAL’er eksponeres mere med et forventet større forbrug.
Der er afsat 50.000 kr. til strategi.
Midler afsat til oprettelse af nye lokalafdelinger.
Midler afsat til eventuelt navneskift.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er midlerne til puljerne ikke brugt, når flere aktiviteter får afslag på
ansøgninger. Opfordring til at præcisere hvordan puljerne skal bruges.
Svar fra bestyrelsen: Der gives individuel begrundelse ved hvert enkelt afslag.
Spørgsmål fra kritisk revisor: Nationale omkostninger på 75.000 kroner er muligvis lavt sat.
Hvad indebærer udgifter til et eventuelt navneskift?
Svar fra bestyrelsen: Navneskiftudgifterne er ikke præciserede, da disse forventes at blive
afklaret i dialog med medlemmer og lokalafdelinger.
Jesper Mølgaard fra bestyrelsen opfordrer forsamlingen til at diskutere forslaget og komme frem
med deres meninger nu hvor de har muligheden.
Spørgsmål fra salen: Finansiering af internationale projekter kommer hovedsageligt fra DUF.
Nye finanslovsforslag ser ud til at påvirke fordelingen af bl.a. tipsmidler. Hvordan er der taget
højde for denne risiko?
Svar fra bestyrelsen: De projekter som har fået tilsagn om penge vil også få dem. Der er ingen
konkrete planer for hvordan man skal finde alternative finansieringsmuligheder, men
bestyrelsen er opmærksomme på problemet.
Kommentar fra salen: er er vigtigt, at der ikke kun støttes op om bæredygtigthed, men at
udvalgene generelt støttes. Der foreslås øgning af rådighedsbeløb.
Spørgsmål fra salen: I forhold til bypenge ønsker lokalafdelingen i Odense at forbedre
lokalkontoret.
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Svar fra bestyrelsen: Opfordre til, at der søges midler direkte til netop udgifter som møbler, da
disse er nemmere at søge til end den generelle drift.
Spørgsmål fra salen: Tak til Jesper for opfordringen til at debattere budgetforslaget. Hvad skal
andre medlemmer gøre for at påvirke budgettet?
Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen overvejer at dække udgifter også til transport ved brug af
trænergruppen. Trænergruppen gjorde i løbet af 2015 opmærksomme på at det budgetterede
beløb ikke var tilstrækkeligt, og de fik derfor 25.000 kroner yderligere.
Kommentar fra bestyrelsen: Vi forsøger at hjælpe aktiviteterne til at finde nye måder at skaffe
midler på.
Kommentar fra bogholder: Nogle aktiviteter har overskud, de bør bruges. Nogle aktiviteter er
ikke klar over, at de har dette overskud.
Spørgsmål fra lokalformanden i Aalborg: Kompetencekurser i Aalborg og Aarhus har lige stor
tilslutning, men Aalborg har pga. bypengenes udregning på baggrund at medlemsantal
væsentligt færre penge at holde kurserne for. Hvordan beregnes de penge byerne skal have?
Svar fra bestyrelsen: Den nye landsbestyrelse vil have en dialog med lokalbestyrelserne
omkring bypengene. Bypengene blev let reduceret i 2014 da de havde for stort overskud. Der
blev derfor lavet en aftale med lokalbestyrelserne om at i slutningen af 2015 skal
fordelingssystemet evalueres. Der informeres om dette efter generalforsamlingen.

14. Behandling af forslag vedrørende navneskift
Ved starten af punkt 14 er der 77 stemmeberettigede.
Introduktion til processen for muligt navneskift:
På baggrund af det øgede fokus på at åbne foreningen op for flere faggrupper, har det været et
ønske at have et navn som også signalerer dette. Desuden ønske om et navn, som fortæller
hvem vi er, hvad vi gør og hvad vi står for. Bestyrelsen vil gerne fokusere på synlighed med den
nye strategi, derfor er det vigtigt at der er en fælles forståelse for vores navn. Bestyrelsen
ønsker medlemmernes involvering, for at sikre et navn vi alle i fællesskab kan stå sammen om.
Det vigtige er at lade generalforsamlingen tage stilling til om vores nuværende navn er
dækkende.
Bestyrelsens motivation for et navneskift:
Forslag 1: Studerende For Sundhedsfremme
ORIGINAL VEDTÆGT
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Kap. 1, § 1 stk. 1: Organisationens navn er International Medical Cooperation
Committee, forkortet og betegnet IMCC.
ÆNDRES TIL
Kap. 1, § 1 stk. 1: Organisationens navn er Studerende For Sundhedsfremme
Motivation ved landsbestyrelsen
1. ændringsforslag: forslag om navneskift  fra imcc til studerende for sundhedsfremme
Der ønskes et navn der symbolisere hvem vi er og ikke hvem vi har været. IMCC er en forening
for alle studerende der har interesse for at lave sundhedsfremme. IMCC er ikke kun for
medicinstuderende. Der er sket rigtig meget siden foreningen blev etableret som IMCC for 65 år
siden med fokus på udvekskling og dissektionsture samt internaitonalt samarbejde. Verden har
ændret sig i mellemtiden, og i dag laver IMCC mange, mange flere forskellige ting.
Formidlingsopgaven om hvad IMCC i virkeligheden laver er derfor nu svær på grund af vores
navn. Et nyt navn vil være en rigtig god løftestang i forhold til den nye strategi. Den store
pædagogiske formidlingsopgave vil så være at formidle skiftet til vores nuværende
samarbejdspartnere, mens det vil være lettere at kommunikere ud til at dem vi arbejder for.
Forslag 2: IMCC  Studerende for Sundhedsfremme
ORIGINAL VEDTÆGT
Kap. 1, § 1 stk. 2: IMCC er medlem af International Federation of Medical Students’
Associations. Ved international repræsentation kan navnet IMCCDenmark
anvendes.
ÆNDRES TIL
Kap. 1, § 1 stk. 2: IMCC er medlem af International Federation of Medical Students’
Associations. Ved international repræsentation kan navnet Danish Students For Health
anvendes.
2. ændringsforslag: Sletter ordene International Medical Cooperation Comittee og bliver til IMCC
 Studerende for Sundhedsfremme.
Vores nuværende navn er ikke så godt til branding. Den manglende kendskab til IMCC i den
almindelige befolkning er ikke grundet vores navn, men at vi aldrig har forsøgt at brande os
overfor offentligheden. P.t. ligger vores identitet i navnet IMCC blandt landets læger, DUF,
CISU, mf. Ordene International Medical Cooperation Committee er eksklusive. IMCC som
egennavn er et stærkt brand blandt dem som kender os. Andre navne som oprindeligt var
forkortelser  LEGO, IBIS  er i dag ikke kendt som deres forkortelser.
3: Udtalelse: Der er frem mod generalforsamlingen blevet kørt en process, hvor medlemmerne
er kommet med input til debatten om navneændring. Vi er forstående overfor, at flere
medlemmer har udtrykt, at det har været en kort periode i forhold til en så stor beslutning. Der
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ønskes derfor med udtalelsen en processperiode, hvor man undersøger og diskutere potentielt
navneskift.
Udtalelse: 1årig proces for afklaring af navneskifte
Navneskift af en forening som har haft samme navn i 65 år er en stor ting. Derfor
indstiller generalforsamlingen 2015 til at der i det kommende år skabes en proces for
debat omkring navneskift i IMCC. Gennem en inkluderende proces skal skabes et godt
fundament for et nyt navn for foreningen som medlemmerne støtter op om. IMCC’s
nuværende navn fortæller ikke hvem vi er, eller hvad vi laver. Der har igennem tiden
været stor modstand mod det nuværende navn. Dette er argumenter for at et bedre navn
for foreningen må kunne findes. Omvendt er navneskift en stor beslutning, som kræver
omtanke, og som kræver at alle involverede parter inkluderes.
Generalforsamlingen indstiller derfor til, at landsbestyrelsen i året 2016 nedsætter et
udvalg til at facilitere en proces for evt. navneskift i IMCC frem til generalforsamlingen
2016.
Udvalget arbejder ud fra følgende forudsætninger: Der afsættes midler til udvalgets
arbejde i året 2016. Repræsentation fra IMCC’s 4 byer: Aalborg, Aarhus, Odense og
København. Alle medlemmer af udvalget er ligeværdige uanset baggrund og anciennitet
i IMCC
For processen bør der lægges vægt på: Inkludering af IMCC’s medlemmer.
Høring i alle lag af IMCC fra nationale ledere til nye medlemmer. Gennemsigtighed.
Referater kan tilgås af alle medlemmer på forlangende, samt at der undervejs
indbydes til dialog og høring af foreløbige forslag til navn.
Om produktet af udvalgets arbejde bør det tilstræbes at: Både stille forslag om nyt navn
for IMCC samt foreslå en proces for debat og vedtagelse af nyt
navn på generalforsamlingen
Kommentar fra forslagsstiller: Forslag trækkes, da det var tænkt som en katalysator for
diskussion og to forslag om at bevarer IMCC ville kæmpe mod hinanden.
Spørgsmål og debat:
Kommentar fra salen: Det er problematisk, at behandle navneændring fór hurtigt. Der bør
arbejdes med en grundig proces.
Kommentar fra salen: Studerende for Sundhedsfremme lyder bedaget. Det giver god mening at
skifte navn, men det foreslåede navn er ikke det rigtige.
Kommentar fra salen: Det vil stadig være relevant at have en process om navneændring. Det
bør være en ekstern part inde over processen.
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Kommentar fra salen: Støtter op om processen for at nå frem til styrket enighed samt bedre
brandingmuligheder.
Kommentar fra salen: Ønsker at skifte navn. Sekretatiatet bør hente eksterne ind eksempelvis
praktikanter af økonomihensyn.
Spørgsmål fra salen: Skal synlighedsdelen af strategien udskydes til der er en afklaring om
navn?
Kommentar fra salen: Ønsker forsigtighed i forbindelse med navneskifte. Problemet er især
eksklusion, men vi kan også risikere at ekskludere os fra universiteterne.
Kommentar fra salen: Har rigtig mange følelser i navnet IMCC og er i tvivl om IMCC skal skifte
navn eller ej. Men ved, at det er svært at forklare hvad det nuværende navn betyder. Anbefaler
at bevare ånden i forslag 2. “Studerende for Sundhedsfremme” som slogan. Foreslår “navneår”
ligesom strategiår.
Kommentar fra salen: IMCC’s fire bogstaver betyder rigtigt meget for Exchange, som ikke har så
stærk et brand som eksempelvis Bamsehospitalet og Sexekspressen. Navnet har i det hele
taget stor betydning forde små aktiviteter som ikke har et brand i sig selv.
Kommentar fra salen: Ønsker at motivere for udtalelsen, og er især kritisk overfor at stemme et
navn som studerende for sundhedsfremme igennem  ikke alle i IMCC er studerende og
sundhedsfremme er svært at definere.
Kommentar fra salen: Er i tvivl omkring navnskifte, fordi det er rigtigt, at det nuværende navn har
problemer.
Kommentar fra Jesper Mølgaard, bestyrelsen: Der bør fokuseres på at bevare de gode ting i
IMCC, men forenignen skal ikke holde sig tilbage fra ting som kan føre videre. Det har været en
lang process at finde frem til de forslag som nu diskuteres. Henviser til vedtægter 2013 som
siger en forening af studerende som arbejder med sundhedsfremme.
Kommentar fra Morten Wørmer, bestyrelsen: Vi kan ikke gå ud fra, at alle kender os. Derfor er
det smart at adressen på huset viser hvor vi bor. Støtter derfor forslag 1, også for at undgå at
navnediskussionen stjæler fokus fra strategien.
Kommentar fra salen: Udtrykker støtte til navneskift. Fandt først send ud af, at sexekspressen
var en aktivitet i IMCC.
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Kommentar fra salen: En brandingekspert har netop her til morgen fortalt os, at vores forslag er
noget lort. Der bør derfor laves en process der fører videre. Og vi skal huske, at en
navneændring er en stor omkostning.
Kommentar fra salen: Støtter op om forslaget. Dette kan kombineres med en overgangsperiode
på et til to år, hvor der refereres til IMCC. Der skal også huske på, at forenigen stadig har det
samme logo.
Kommentar fra salen: Hvis vi laver en process, med udgangspunkt i punkt 2, vil vi i fremtiden
kunne rette det efter behov.
Kommentar fra David Gryesten, landsformand: Enig i at branding er vigtigt, men betyder dette
alt. Synlighed er vigtigt samt at komme ud på studier og få andre medlemsgrupper.
Kommentar fra Frederik Martiny, bestyrelsen: Støtter op om processen, for at sikre, at man når
frem til det rigtige navn.
Kommentar fra salen: Vi tror på, at der er en stærk fremtid i IMCC, vi skal passe på ikke at stå
fast i fortiden, men have fokus på fremtiden. Det er tankevækkende, at der ikke er indkommet
andre forslag. Skyldes det processen eller at vi er klar over hvad vi vil?
Kommentar fra salen: Kan sagtens se muligheden i at anvende forslag to og samtidig bevare en
god IMCCstruktur. Men hvis vi skal have et nyt navn bør det komme nedenfra.
Kommentar fra salen: Vi skal passe på, at vi ikke bliver en virksomhed. Der er ikke det vi står
for. Men et navn er ikke alt. Strategiudvalget førte til en stærk strategi med en større ånd. Vi bør
gøre noget tilsvarende her.
Kommentar fra salen: Syntes at navneskift er vigtigt, men ønsker processen. Et navn handler
også om sammenhængskraft.
Kommentar fra Jesper Mølgaard, bestyrelsen: Bestyrelsen nævner flere gange, at vi skal være
beslutningsdygtige. Strategien blev stemt igennem enstemmigt. Det ville være fedt hvis det
samme skete med navnet. Det at være visionær er ikke at være hurtig, men at turde give det
den nødvendige tid.
Kommentar fra Monica, bestyrelsen: Er ikke bagne for at en process om navneskifte vil tage
fokus fra synlighedsdelen af strategien, vi skal bruge det strategisk hvis vi vil skifte navn.
Kommentar fra salen: Det er en stor beslutning at tage efter tre dage med lange debatter og
fester.
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Kommentar fra Morten Wørmer, bestyrelsen: Det er ikke kommet nede fra. Strategisk process
om navne, danske såvel som internationale skal nok komme. Generalforsamlingen er
kompetent til at vedtage.
Kommentar fra salen: Det har ikke været noget problem for aktivitetsgruppen Integreret
sundhed at skifte navn og logo.
Kommentar fra salen: Er der noget i vejen for at bruge studerende for sundhedsfremme som
catchphrase selvom det ikke er vedtaget.
Svar fra bestyrelsen: Det er der intet problem i, det det ligger umiddelbart i foreningens
værdigrundlag.
Kommentar fra salen: Vision, mission og værdier er så gode som de er, fordi nogle stillede
spørgsmål til dem. Folk skal tænke over hvad IMCC er, det er grundlag for en god process.
Kommentar fra salen: Lad os gentage successen fra strategien med en tilsvarende process for
navneskift.
Kommentar fra salen: Ønsker at problematisere ordet sundhedsfremme  mange associere det
med noget negativt. Men synes det er en rigtig god ide at skrift navn
Kommentar fra salen: Undre sig over, at så mange ønsker at skifte navn. Der er så mange
følelser forbundet med navnet IMCC. Synes generalforsamlingen skal stemme i mod det hele
og bruge foreningens gode navn IMCC og bruge Studerende for Sundhedsfremme som en
undertitel.
Kommentar fra salen: Forenigen har en formand som bakker op om en process. Studerende for
Sundhedsfremme er et lavpraktisk navn som ikke beskriver hvor vi vil hen og hvad vi står for.
Kommentar fra salen Vi skal i gang med den fede strategi. Men fællesskabsfølelsen kan
påvirkes af et navneskift. Der har været en opblomstring om en IMCC fælleskabsfølelse, den
skal fortsættes i en process.
Afstemning om ændringsforslag
Forslag 1: for 4
Forslag 2: for 10
Forslag 2 går videre til afstemning:
For: 7
Imod: 69
Blank: 1
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Forslaget forkastes
Udtalelsen går til afstemning
For: 71
Imod: 5
Blank: 1
Udtalelsen vedtages.

15. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens motivation: Kontingentet kan bruges som indtægtskilde, bl.a. hvis andre
indtægtskilder reduceres. 95 kroner er billigt for et medlemskab af så stor en forening som
IMCC. Tidligere var over halvdelen af foreningens medlemmer ikke meldt ind. Flere NAL’er er
ikke meldt ind.
Opfordring til at følge op på problemet med, at ikke alle medlemmer betaler kontingent.
Spørgsmål fra salen: Sender vi stadig girokort til medlemmerne, og hvordan kan de tilmelde sig
Betalingsservice?
Svar fra bogholder: Vi har i 2015 udsendt girokort via NETs. Det er det enkelte medlem som
selv skal tilmelde sig Betalingsservice. Ude i de enkelte aktiviteter er det vigtigt, at der er
opmærksomme på at alle er meldt ind og har betalt kontingent.
Kommentar fra salen: Flere sidder med en oplevelse af, at PBS kører, selv om det ikke er
tilfældet.
Kommentar fra salen: Bamsehospitalet har mange løsgængermedlemmer.
Svar fra sekretariatet: Dog kan listerne være ufuldkomne, idet man selv krydser sine aktiviteter
af under sin medlemsprofil.
Sekretariatet udsender liste over betalende medlemmer til samtlige NAL’er efter GF.
For: 73
Imod: 0
Blank: 4
Kontingentet fortsætter uændret
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16. Eventuelt
Der orienteres om at aktivitetsgruppen DanZania ændrer navn til Tamida.

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående beskrivelse af generalforsamlingens forløb.
Dirigent
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