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Kapitel 1: Navn og struktur 

§ 1 Navn og relationer 

1. Det officielle navn på foreningen er IMCC Alumneforening, som angives IMCC Alumni på             
engelsk. 

 
2. IMCC Alumneforening er en selvstændig enhed tilknyttet International Medical         

Cooperation Committee, som forkortes og betegnes IMCC.  
 

3. Medlemmer af IMCC Alumneforening er ikke stemmeberettigede til IMCC’s GF. 

§ 2 Struktur 

1. IMCC Alumneforenings øverste myndighed udgøres af IMCC Alumneforenings        
Generalforsamling, der afholdes én gang årligt. 

 
 

2. IMCC Alumneforening har en bestyrelse, der er ansvarlig for enheden og som koordinerer             
de forskellige aktiviteter og projekter samt har kommunikationen med IMCC.  
Bestyrelsen ledes af en forperson. 

 

Kapitel 2: Formål 

 § 3 Formål 

1. Formålet for IMCC’s Alumneforening er først og fremmest at forbinde IMCC’s tidligere            
aktive med foreningen og de nuværende medlemmer - for at styrke de involverede             
personligt, de nuværende (evt. kommende) projekter og for IMCC som hele. dvs.            
alumneforeningen er til gavn for alumnerne, til gavn for de nuværende aktive og til gavn               
for IMCC. 
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Kapitel 3: Vision, mission og værdier 

§ 4 Vision 

1. IMCC Alumneforening arbejder for at sikre retten til sundhed og sundhedsydelser for alle             
mennesker og grupper uagtet køn, alder, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap og             
seksuel orientering mv. og bekæmper barrierer i adgangen til at opnå fysisk, mental og              
social velbefindende. 

 

§ 5 Mission 

1. IMCC Alumni arbejder ud fra en strategi, som kan revideres ved den årlige             
Generalforsamling. Strategien fastlægger aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt. 

 

§ 6 Værdier 

1. IMCC Alumneforening arbejder ud fra IMCC’s værdisæt, der omfatter ansvarlighed,          
frivillighed, bæredygtighed, kort vej fra ide til handling samt socialt fællesskab. 

 

 
Kapitel 4: Medlemmer 

§ 7 Medlemmer 

1. En person kan blive medlem i IMCC Alumneforening, såfremt denne har betalt kontingent             
til IMCC og overholder § 2. stk. 3.  

 
2. IMCC Alumneforening optager medlemmer, der tidligere har været aktive medlemmer i           

IMCC og som ikke længere er studerende. 
             Disse varetager aktivitetens formål og virke. 

 

§ 8 IMCC Alumneforening´s Generalforsamling  

1. Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen: 
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a. Indkaldelse indeholdende forslag til dagsorden skal offentliggøres af bestyrelsen         

senest syv uger før afholdelsen. 
b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal  

være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen. 
c. Endelig dagsorden samt regnskab offentliggøres af bestyrelsen senest to uger før           

afholdelsen. 
d. Ændringsforslag til forslag skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før            

afholdelsen. 
 

2. Generalforsamlingen skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordenen: 
a. Valg af dirigent og en referant. 
b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 
c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. 
e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til        

orientering. 
f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering. 
g. Behandling af indkomne forslag fra alumneforeningens medlemmer og bestyrelse. 
h. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
i. Valg af to kritiske revisorer 

 
3. Alle medlemmer af IMCC Alumneforening er stemmeberettigede og har én stemme.Det er            

ikke tilladt at give sin stemme som fuldmagt til et andet medlem. Det er ikke tilladt at                 
stemme in absentia.  
 

4. Beslutninger i IMCC Alumneforening vedrørende sager optaget på dagsordenen træffes          
ved simpelt flertal blandt afgivne stemmer. Blanke stemmer medtages ikke.  

 
5. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
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Kapitel 5 Konstituering af IMCC Alumneforening 

§ 9 Sammensætning og arbejdsopgaver 

1. Den overordnede administration af IMCC Alumneforening varetages af bestyrelsen og          
medlemmerne vælger selv hvordan de vil organisere sig. Dog skal bestyrelsen som            
minimum have en økonomiansvarlig og en forperson. Bestyrelsen består af minimum tre. 

 
2. Alle medlemmer af IMCC Alumneforening kan stille op til at blive medlem af bestyrelsen.              

Løbende indsupplering er tilladt. 

Kapitel 6: Økonomi, tegning, hæftelse og administration 

§ 10 Økonomistyring 

1. Der udvælges en økonomiansvarlig årligt på generalforsamlingen. Denne er ansvarlig for at            
føre regnskab efter gældende retningslinjer og tilse at det godkendte budget overholdes. 

 
2. Den økonomiansvarlige fastlægger et årsbudget, som godkendes på generalforsamlingen.  

 

§ 11 Tegning og hæftelse 
 

1. IMCC Alumneforening tegnes af Bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller              
pantsætning af ejendom tegnes organisationen af den samlede bestyrelse. En enig           
bestyrelse kan meddele prokura til andre personer. 

 
2. IMCC Alumneforening er en selvstændig juridisk person, som alene hæfter for sine            

forpligtelser med de midler, som organisationen råder over. Bestyrelsen påtager sig intet            
personligt hæftelsesansvar for IMCC Alumneforening forpligtelser, dog med forbehold for          
gældende retsbestemmelser. 

 
3. IMCC Alumneforening hæfter for aktivitetsgruppers projekter og arbejde, jf. dansk ret, ifald            

de har opfyldt de af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte krav. 
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§ 12 Brug af sekretariat 

1. IMCC Alumneforening kan gøre brug af IMCC’s landssekretariat. 
 

2. Hvis der søges om midler hos eksterne donorer, fonde eller sponsorer på beløb over kr.               
10.000, er IMCC Alumneforening forpligtet til også at søge til det af IMCCs bestyrelse              
fastsatte administrationsgebyr. Administrationsgebyret til IMCC indgår som en del af de           
ansøgte midler til administration i Danmark. 

Kapitel 7: Opløsning 

§ 13 Procedure for opløsning 

1. I tilfælde af opløsning overgår ansvaret for projekter til IMCC. 
 

2. Eventuel formue overgår til IMCC 

Kapitel 8: Forhold vedrørende vedtægter 

§ 14 Procedure for vedtægtsændringer 

1. For ændringer i nærværende vedtægter kræves, at ændringsforslag vedtages på          
generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke          
stemmer medregnes ikke. 

§ 15 Ikrafttræden  

1. Nærværende vedtægter er vedtaget på IMCC Alumneforenings generalforsamling d.         
29.09.2018 og trådte i kraft ved vedtagelse. 
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