
Kandidatur til menigt medlem i IMCCs landsbestyrelse 2016 
 
 
IMCC er et "væksthus" for gode ideer og glæde ved frivilligt arbejde.  
 
 
Dette var den svarmulighed, som de fleste deltagere af 
årets basisundersøgelse svarede på, da adspurgt, hvad 
IMCC betyder for dem. Det var den samme, jeg svarede 
på. Fordi IMCC her over de seneste år har gjort det 
tydeligt for mig, hvorfor jeg arbejdede frivilligt: 
For det første er der kreativiteten, der er at finde i 
samarbejdet og er essentiel for, at vi bliver ved med at 
udvikle os.  
For det andet er der glæden ved at opdage, at man for 
alvor rykker i tingene, når man er sammen om dem.  
 
På dette grundlag vil jeg i år indgive mit kandidatur 
som menigt medlem i landsbestyrelsen for IMCC. For 
at gøre min indsats for, at IMCC bliver det samme 
væksthus for alle medlemmer, som det er blevet for 
mig. 
 
Mit arbejde med strategien i år har født en begejstring i mig for fremadrettet og visionær 
tænkning. Det var spændende at se en så stor og aktiv forening som IMCC  først som 
enhed, for så at dekonstruere den i de elementer, vi ville arbejde på, og til sidst at se 
elementerne sat sammen igen i en færdig formuleret strategi. Det, jeg blev mest glad over, 
var at se medlemmer fra alle lokalafdelinger, og på tværs af mange aktiviteter, samlet og 
effektivt arbejde på et fælles IMCC, som alle føler ejerskab for.  
Den sidste landsbestyrelse var overladt med en kæmpe opgave: at udarbejde en strategi 
2016-2018. En opgave, der kunne løses på mange forskellige måder, og hvor der ikke 
fandtes nogen rettesnor for. Den næste landsbestyrelse kommer til at sidde med en uhyre 
ambitiøs strategi, som det nu gælder at følge. En handleplan er lagt, der er en rød tråd, 
man kan holde sig til, men ambitionerne er store og arbejdsbyrden er enorm.  
Det er i fællesskabet, at jeg ved, at vi vil kunne udføre disse handlinger. Som menigt 
medlem i landsbestyrelsen vil jeg derfor fremme fællesskabet indenfor IMCC. Hertil hører 
for mig blandt andet: 
 
Kursusdage i alle lokalafdelinger, 
fordi vi udover at øge kvaliteten i vores arbejde skaber samarbejde og vidensdeling på tværs af 
aktiviteterne. 
 
Nationale kurser og begivenheder 
fordi store begivenheder à la Forårsseminar fremmer følelsen af at være del af noget stort, der 
kan udrette noget stort. 
 
Fokus på sociale arrangementer 
fordi nærvær er vigtigt for, at vi under det frivillige arbejde viser tillid til hinanden og passer på 
hinanden. 
 
 
 



Her et uddrag af min hidtidige aktivitet indenfor IMCC: 
 
Ansvarsposter: 
2013-2015:   IMCC Exchange - PR-ansvarlig 
2014-2015:   Lokalbestyrelse Odense - PR-ansvarlig 
2015:   Strategigruppen Odense 
2015:    Sexekspressen - Tovholder for det nationale PR-samarbejde 
2015:    Forårsseminar 2016 - Medlem af arrangørgruppen 
 
Deltagelse i nationale arrangementer: 
Maj 2014:   Basispakken Øst 
Oktober 2014:  Generalforsamling 
Marts 2015:   Forårsseminar 
Maj 2015:  Strategi stormøde 
 
Deltagelse i internationale arrangementer: 
April 2014:   TurkMSIC Subregional Training Tyrkiet 
September 2014: PorMSIC Training New Trainers Portugal 
April 2015:  EuRegMe Aalborg 
August 2015:  IFMSA 64th General Assembly Makedonien 
 
 

God Generalforsamling 2015! 


