
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatur til IMCC  

Landsbestyrelse 

Frederikke Kjerulff Madsen 

Aktiv ildsjæl med ambitioner 
Hvor mange af os er startet på vores 

respektive studier, for at redde Verden?  

For så at opdage at Verden er virkelig 

stor…  

Det fantastiske ved IMCC er, at uanset om 

man bare har lyst til at undervise på en 

folkeskole en gang imellem, eller om man 

starter sit helt eget nødhjælpsprojekt op, 

så er man en vigtig brik i det fælles mål.  

Et puslespil, om intet mindre end…  

…At redde Verden. 

28 år 
Syddansk Universitet 

9. semester 
Kommende kirurg 

 



 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter mange år som engageret frivillig I Sexekspressen, oplevede jeg for første gang IMCC-følelsen på 
forårsseminaret i år. En følelse jeg gerne vil udbrede til resten af vores frivillige, også dem, som aldrig stikker 
snuden udenfor aktiviteterne. Det skal de nemlig have lov til, men jeg synes ikke de skal snydes for 
fællesskabsfølelsen.  
Derfor gav jeg mig i kast med udformning af vores nye strategi (Yay!), og jeg glæder mig til at få lov at hjælpe 
med at implementere den, forhåbentligt som medlem af landsbestyrelsen. Jeg har to hjertebørn med til det 
kommende bestyrelsesarbejde – PR og Politik.  
 

Public Relations 
Vores ansigt udadtil 

Et af mine store hjertebørn i forbindelse med IMCC, 
er offentlighedens kendskab til os. Jeg har en klar 
opfattelse af, at vi er en meget ukendt organisation, 
hvis man ser bort fra vores samarbejdspartnere, 
medstuderende og færdiguddannede kollegaer. Det 
vil jeg gerne gøre op med. 
Et bredere kendskab til IMCC i befolkningen, gør det 
lettere for os at fundraise, at finde nye 
samarbejdspartnere, at rekruttere frivillige og at få 
politisk indflydelse, hvis aktiviteten ønsker det. 
Det første jeg mener der skal ske på dette område, 
er en baseline undersøgelse, som kan afdække i hvor 
høj grad folk kender til os. På den  
måde kan vi løbende evaluere på hvilken effekt 

vores PR-arbejde har i forhold til synlighed. 
Derudover ønsker jeg at: 
 
 Tydeliggørelse af hvad IMCC er for eksterne 
 Tydeliggørelse af hvad IMCC er, for dem der er 

eller måske vil blive en del af os 
 Oplæg i de enkelte aktiviteter 
 Blokfundraising imellem aktiviteterne til PR-

materiale 
 Etablere et ressourceteam, der kan hjælpe med 

praktiske ting som videofremstilling, grafik osv. 
 
Jeg ønsker simpelthen, at når I går ud og fortæller 
jeres venner at I er frivillige i IMCC, så svarer de ”Nej 
hvor lyder det fedt” og ikke ”Øhh… Hvad er IMCC for 
noget?” 

Politik  
Hvis vi ønsker at ændre Verden må vi gå all in. 
I øjeblikket er det meget få aktiviteter i IMCC, der målrettet arbejder politisk. Samtidig er vores vision om ”at 
skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt 
velbefindende” udpræget politisk.  
Jeg vil gerne arbejde målrettet for at det bliver nemmere for de aktiviteter, der ønsker det, at få politisk 
indflydelse. Et mål der først og fremmest skal nås ved at gøre det nemt og gennemsigtigt hvordan man kommer 
med en politisk udtalelse. Derudover vil jeg gerne have kurser og tilgængeligt materiale, der kan støtte de 
aktiviteter, der ønsker det i arbejdet. Vi skal selvfølgelig fortsat holde os fri af partipolitik, men jeg ser ingen 
grund til at f.eks. Sexekspressen ikke skal høres, når der diskuteres lovgivning omkring seksualundervisning i 
folkeskolen. På samme måde bør UAEM høres, når der diskuteres medicinpriser og prioriteringsinstitutter.  
Det skal selvfølgelig foregå i et omfang, aktiviteterne selv ønsker det. Men mit mål er at ingen aktiviteter skal 
afstå fra at engagere sig politisk fordi det er besværligt.  
 


