
 
Forslag: 
At tilføje ”Den delegerede indgår herefter en kontrakt med bestyrelsen jf. appendix 4.” til 
§14 stk. 9, således at den lyder:  
 
”9. Bestyrelsen udtager delegationer til internationale møder og konferencer efter de 
vejledende retningslinjer i appendix 3. Den delegerede indgår herefter en kontrakt med 
bestyrelsen jf. appendix 4.” 
 
Samt at vedtage appendix 4. 
 
Appendix 4 
 

Kontrakt mellem IMCC og delegeret ved et internationalt møde 
 
Delegeret:   _________________________ 
 
Internationalt møde: _________________________ 
 
Nedenstående kontrakt søger at beskrive forholdet mellem det enkelte medlem af den officielt 
udvalgte delegation til internationale møder, herunder benævnt den delegerede, og IMCC - 
repræsenteret ved Ansvarlig for Internationale Relationer, benævnt AIR. 
 

● Det forventes, at den delegerede deltager i hele mødets længde.  
● Det forventes, at alle delegerede forbereder sig på de ting, der skal besluttes eller 

debatteres på mødet jf. arbejdsfordeling besluttet af AIR og delegationen. 
● Det forventes, at den delegerede deltager i de aktiviteter og opgaver, der er tilkendegivet 

i den delegeredes ansøgning, medmindre andet aftales med AIR. 
● Det kan afkræves af den delegerede at rapportere og evaluere på mødet efter 

hjemkomst, f.eks. i form af indlæg til nyhedsbrev eller besvarelse af spørgeskema. 
 
Økonomi: 

● IMCC betaler 75 % af deltagergebyr, kost, logi samt flybillet  
○ Budget til flybillet fastsættes af IMCC. Overstiger den delegerede budgettet, er 

den delegerede selv ansvarlig for at betale differencen. 
○ IMCC betaler ud over dette transport til/fra lufthavn i Danmark jf. IMCC’s 

generelle regler for transport-refusion. 
● Det anbefales, at den delegerede tilkøber de nødvendige rejseforsikringer til dækning i 

tilfælde af sygdom og aflysning. 
● Hvis den delegerede aflyser sin rejse efter denne kontrakt er indgået, står den 

delegerede selv for at betale alle ikke-refunderbare omkostninger. Landsbestyrelsen har 
mulighed for at dispensere herfra. 



 
Specifikt for IFMSA-møder: 

● AIR er, som den af generalforsamlingen valgte repræsentant, ansvarlig for at beslutte 
hvad IMCC stemmer til IFMSA’s møder. Den delegerede inddrages i relevante 
diskussioner, og har altid mulighed for at give inputs til beslutningerne. 

● Forbehold og betingelser: Er udvælgelsen sket med baggrund i at den delegerede 
ansøger om at varetage en position i IFMSA under mødet* eller afholde PreGA, kan den 
delegeredes deltagelse være betinget af, om den delegerede bliver valgt til dette af 
IFMSA. I tilfælde af at deltagelse i mødet er forbeholdt, at den delegerede udvælges til 
positionen, vil den delegerede blive orienteret skriftligt af bestyrelsen om forholdene ved 
udtagelsen. 

 
* F.eks. Chair, Vice-Chair, Constitution Credential Committee, Secretary team, Support Persons m.v. 
 
Øvrige forhold: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Jeg, den delegerede, har læst og samtykker til ovenstående: 
 
__________________________________________________________________________ 

Sted/Dato      Underskrift 
 

 
Motivation 
Denne kontrakt er ment som en forventningsafstemning mellem IMCC og den delegerede til 
internationale møder. Den beskriver, at man som delegeret bl.a. forventes at deltage i hele 
mødet eller konferencen, og at man forventes at forberede sig grundigt. Til gengæld får man 
dækket 75% af samtlige omkostninger ved deltagelse, som beskrevet i kontrakten. 
 
Vi har lavet kontrakten for både at sikre, at IMCC får det nødvendige udbytte af at investere i at 
sende delegerede afsted til internationale konferencer og møder - men idéen til kontrakten er 
også udsprunget af et ønske fra tidligere delegerede, især første gang man skal afsted, om at 
vide hvad der forventes af én. Dette søger vi at beskrive i denne kontrakt. 
 
Vi har desuden tilføjet, at man selv skal hæfte for ikke-refunderbare udgifter, såfremt man bliver 
forhindret i at deltage i mødet. Dette har vi medtaget, da vi tidligere har oplevet, at der er 
manglende konsensus omkring hvordan sådanne situationer skal håndteres. Desuden har vi 
tilføjet, at bestyrelsen kan dispensere herfra. Er man således forhindret pga. sygdom i 
nærmeste familie, uheld eller andre ting bestyrelsen må finde relevant, kan man fritages for selv 
at stå med udgifterne. 



 
Desuden har vi medtaget et forbehold specifikt for IFMSA-møder, som giver bestyrelsen 
mulighed for at optage delegerede på “betingede pladser”. Hvis man f.eks. er blevet udtaget, 
fordi man vil afholde en workshop, og efterfølgende ikke udvælges af IFMSA til dette, kan 
bestyrelsen vælge at fortælle den delegerede ved udtagelsen, at man kommer med i 
delegationen hvis man bliver valgt af IFMSA til at afholde workshoppen. Således sikrer vi, at vi 
får den bedste delegation med aktive IMCC’ere, der bidrager til mødets indhold og til IMCC’s 
arbejde. 
 
Vi besvarer rigtig gerne alle spørgsmål I må have i forbindelse med forslaget. Du kan 
kontakte Internationalt Udvalg på iu@imcc.dk 
 


