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Forslag til ændring af IMCC’s 
navn
3 Navneændringsforslag og 1 udtalelse

Forslag 1: Studerende For Sundhedsfremme 
ORIGINAL VEDTÆGT
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

Ændringen gennemføres tilsvarende i vedtægter og appendiks

MOTIVATION
Vi ønsker en forening der er mere synligt udadtil. Vi ønsker en forening der skaber 
sundhedsfremme, og bliver set og anerkendt for det vi udretter.
I lang tid har det været uklart for såvel medlemmer som udefrakommende, hvad IMCC egentlig var, 
og en formidlingsopgave har i lang tid været både besværlig og forskellig fra person til person.
Hvis man kigger på sammenlignelige organisationer; Red Barnets Ungdom, Dansk 
Flygtningehjælp Ungdom, Ungdommens Røde Kors, og Mellemfolkeligt Samvirke; så er det ud fra 
navnet tydeligt hvad organisationen laver.
Vi lever i en verden der har ændret sig enormt igennem de 65 år vi har eksisteret. IMCC har også 
ændret sig enormt meget, selvom det ikke ses så tydeligt i det øjebliksbillede vi har af 
organisationen. Vores formål er ikke kun udveksling for medicinstuderende, selvom det er en vigtig 
del af vores identitet og DNA. Vores formål er at skabe sundhedsfremme. Vores mål kan ikke kun 
nåes med medicinstuderende, det er blandt andet derfor organisationen er åben for alle 
studerende i dag. Vi ønsker et navn der symboliserer hvem vi er, og ikke hvem vi har været.  

“I tilfælde af navneskift - Hvad så?”
Hvis IMCC skifter navn vil det få stor betydning for hele foreningen, alle medlemmer og 
aktiviteter. For at overskueliggøre, hvilke ændringer vi skal foretage i foreningen i tilfælde af 
et navneskift er her forslag til umiddelbare initiativer, som skal iværksættes, samt af hvem:
Bestyrelsen for 2016 bør afsætte plads i budgettet til navneskift
Der kan nedsættes en arbejdsgruppe som i samarbejde med landsbestyrelsen og 
sekretariatet styrer processen for navneskift. Arbejdsgruppen kan have til formål at:
Opdatere logo og PR materiale
Støtte og vejlede aktiviteter i implementering af nyt navn 

En tilgang for 2016 kunne være at navneskift er fuldt implementeret ved generalforsamling 
2016. Altså har man her i alle projekter og aktiviteter i IMCC implementeret nyt logo og 
navn i PR materiale heriblandt hjemmeside, foldere, diplomer, kontrakter etc.

Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse 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Forslag 1.1 
ORIGINAL VEDTÆGT

Kap. 1, § 1 stk. 2: IMCC er medlem af International Federation of Medical Students’ 
Associations. Ved international repræsentation kan navnet IMCC-Denmark 
anvendes.

ÆNDRES TIL
Kap. 1, § 1 stk. 2: IMCC er medlem af International Federation of Medical Students’ 
Associations. Ved international repræsentation kan navnet Students For Health 
anvendes.

MOTIVATION
Vi ønsker at vores engelske navn ændres til noget der er umiddelbart 
kommunikerbart, og noget der også giver mening når vi skal repræsentere os til 
internationale partnere.

Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse

Forslag 1.2 
ORIGINAL VEDTÆGT

Kap. 1, § 1 stk. 2: IMCC er medlem af International Federation of Medical Students’ 
Associations. Ved international repræsentation kan navnet IMCC-Denmark 
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.

MOTIVATION
Vi ønsker at vores engelske navn ændres til noget der er umiddelbart 
kommunikerbart, og noget der også giver mening når vi skal repræsentere os til 
internationale partnere. Vi ønsker i samme navn at gøre retteligt opmærksom på at 
vi er en organisation af Danske studerende.

Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse
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Forslag 2: 
ORIGINAL VEDTÆGT
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 IMCC - Studerende for Sundhedsfremme

Ændringen gennemføres tilsvarende i vedtægter og appendiks

MOTIVATION
Vi er IMCC’ere. Det er i de 4 bogstaver vores pt. identitet ligger, og det er disse bogstaver, der 
allerede bliver genkendt af hver eneste læge - ung som gammel - i landet. Ordene “international 
medical cooperation committee” er derimod en kilde til uklarhed og muligvis til eksklusion af de 
medlemmer, der ikke læser medicin. 
Nogen ville finde det forkert at have en forkortelse uden betydning som navn, men på den anden 
side er det bare et navn, og egenavne behøver ikke have en betydning. F.eks. ved ingen uden for 
Danmark at Lego betyder “Leg godt”, for det er bare et navn; og Danmarks 3.-største 
udviklingsorganisation, IBIS, hedder en forkortelse uden betydning. 
    Ved navneskift skal man gøre sig det klart, hvad man risikerer at tabe, og hvad man regner med 
at vinde. Lad det være klart, at IMCC er et rigtigt stærkt brand hos de grupper der kender det - er 
det knyttet til navnet? Hvad med vores historie og vores rødder? 
Man kunne oven i købet mene, at gevinsterne ikke er relateret til navnet, fordi problemerne ikke er 
det. Den almene befolknings manglende kendskab til vores brand skyldes måske at vi aldrig har 
lavet markedsføring og ikke navnet. 
    Vi vil af med ‘ordene’. Vi vil løse vores problemer. Vi vil beholde vores rødder. “IMCC - 
Studerend for Sundhedsfremme” 

Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse
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Forslag 3 
ORIGINAL VEDTÆGT
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 International Multidisciplinary Cooperation Committee, 
forkortet og betegnet IMCC.

Navneændringen ændres efterføælgende på forside, sidefod og andre steder det forekommer i 
vedtægternes

MOTIVATION
I over 60 år har vores organisation gået under navnet IMCC. Det har været elsket og hadet i ligeså 
mange år, og I forbindelse med at IMCC bliver mere og mere multidisciplinær med inddragelse af 
adskillige andre fagretninger end den medicinske. I det tilfælde, at der er et reelt ønske i 
organisationen til at gøre op med den eksplicitte medicinske reference, bør dette være en 
mulighed uden at true hele vores identitet, og interne og eksterne kommunikation.
Ovenstående forslag giver os mulighed for at have et reelt alternativ til bestyrelsens navneforslag, 
som ikke i tilstrækkelig grad har været i høring. Et så drastisk ændringsforslag skal komme 
nedefra, ellers gør vi vores identitetsforståelse en bjørnetjeneste
Dette forlag svinger ikke vores frivillige ud i en langstrakt PR omstillingsproces, hvor plakater og T-
shirts skal refinansieres. Fx er IMCC’s nyeste logo stadig ikke at finde på alle IMCC’s plakater her 
to år efter.
Dette forslag truer ikke IMCC’s eksterne brand, i og med at vi bevarer forkortelsen og i og med at 
størstedelen af IMCC’s nuværende og tidligere medlemmer, alumner samt samarbejdspartnere vil 
genkende ordet ”IMCC”. Dertil skal lægges at vi er midt i et Jubilæumsår, hvor vi mere end vanligt 
appellerer til vores tidligere medlemmer. Dette forslag bevarer den fælles referenceramme som 
frivillige og alumner har haft i over 60 år.

Forslagsstiller: Steen Kåre Fagerberg
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Udtalelse: 1-årig 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. 

Genertalforsamlingen 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 oig vedtagelse af nyt 
navn på generalforsamlingen

Forslagsstiller: IMCCs landsbestyrelse
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