
Vedtægtsændringsforslag til Kapitel 1 - Navn og struktur 
§1, stk. 1 
Oprindelige; 

1. Organisationens navn er International Medical Cooperation 
Committee, forkortet og betegnet IMCC. 

 
Forslag 1 til ændring: 
1. Organisationens navn er IMCC. 
 
 
Forslag 1 til tilføjelse i appendix vedr. kapitel 1 - navn og 

struktur 
 

 
IMCC’s slogan 
IMCC’s slogan er “Hele Verdens Sundhed” .  

 
ELLER 
  
Forslag 2 til tilføjelse i appendix vedr. kapitel 1 - navn og 

struktur 
 
IMCC’s slogan 
IMCC’s slogan er “Studerende for Sundhedsfremme” 
 

 
Motivation; 
Til GF 2015 blev bestyrelsen 2016 jf. “Proces for afklaring af navneskifte“, 

pålagt 
at skulle opstarte en proces vedr. IMCC’s navn. Mange ting er sket i 2016, og 

processen har ikke forløbet på eksakt vis som i udtalelsen. Men det har 
været lagt op til bred debat hos medlemmerne, både til ILONA’16 og 
Stormødet’16, og tvivlet er ikke blevet mindre. Mange vil beholde navnet 
og mange vil skifte navnet. Men ingen kan rigtig komme på et nyt navn. 
Det hele kommer ned til at vi er  IMCC’ere. Vores identitet ligger i de fire 
bogstaver. Ordene“International Medical Cooperation Committee” er 
derimod en kilde til uklarhed og muligvis til eksklusion af de medlemmer, 
der ikke læser medicin. Dette har stået klart det sidste års proces vedr. 
navneskift. 

Vi lægger derfor op til, at vi skal ændre navn til blot “IMCC” og tilføje et ‘slogan’ 
i appendix. Nogen ville finde det mærkeligt at have en forkortelse uden 
betydning som navn, det er dog ikke ikke noget nyt. F.eks. hedder IBIS - 
Danmarks 3.-største udviklingsorganisation - en forkortelse uden 
betydning. Sloganet - som vi ikke mener hører hjemme direkte i 
vedtægterne - er hermed stadig demokratisk bestemt og kan til enhver 
tid benyttes som uddybning af vores mangfoldige arbejde i PR-materiale 
etc. Vi lader generalforsamlingen vælger, hvilke af de to forslag til slogan 
er bedst; 



 
“IMCC - Hele verdens sundhed ” 
eller 
“IMCC - Studerende for Sundhedsfremme ” 
 
 
 

 


