
Kandidatur menigt medlem IMCC’s landsbestyrelse 

Hej med-IMCC’ere, jeg hedder Sanne, læser statskundskab på 9. semester og stiller op som menigt medlem 

til IMCC’s landsbestyrelse, fordi jeg gerne vil styrke fællesskabsfølelsen indenfor IMCC samt udbrede 

kendskabet til det enorme arbejde, vi gør, for at sikre sundhedsfremme. 

Autonomien i aktiviteterne er noget af det mest værdifulde i IMCC, da engagementet og arbejdet opstår 

blandt medlemmerne, men samtidig skal vi også styrke, at IMCC bliver en samlet organisme. Dette sker 

først og fremmest, når vi alle samles om nationale møder såsom generalforsamlingen og forårsseminaret, 

hvor følelsen af at være IMCC’er er allerstørst. Derudover er jeg af den overbevisning, at så snart der 

kommer et bredere kendskab til, hvad IMCC er og kan udadtil, så vil vi også indad få et meget stærkere 

sammenhold. Dette vil samtidig give større anerkendelse, hvilket er en af de vigtigste belønninger man får 

for sit frivillige arbejde. Desværre ved de fleste danskere ikke, hvor stort et stykke arbejde vi gør for 

nationale og globale sundhed – det skal vi have lavet om på. Derfor skal vi være bedre til at få lokale og 

nationale medier såsom aviser, radio eller tv til at dække, når SUNDdag afholdes i Aarhus, når FFF laver 

flashmob eller hvordan Risk Games i Odense lærer studerende at tackle et virkelighedsnært 

epidemiudbrud.  

Derudover synes jeg, det kunne være rigtig interessant at undersøge, hvordan IMCC kan bidrage til den 

politiske debat omkring både national og global sundhed, og hvad det vil kræve af os. Det har været oppe 

at vende før, og Jeg tror grunden til den store skepsis er, at vi reelt ikke ved, hvor meget energi vi ville være 

nødt til at lægge i at få en stemme i sundhedspolitik, og om det kan have nogle negative effekter. Jeg kunne 

derfor godt tænke mig at starte en undersøgelse med hjælp fra medlemmer og personer med erfaringer på 

området. Undersøgelsen skal klarlægge, hvad det vil kræve af os, hvilke omkostningerne det vil have, samt 

hvordan det kan fungere bedst muligt, for at vi på den baggrund bedre kan tage stilling til om dette er en 

chance, vi bør og tør tage. 

Jo mere jeg engagerer mig og fordyber mig i IMCC, jo vildere bliver jeg med det, og vil derfor gerne i løbet 

af det næste år, bruge de erfaringer jeg ind til videre har gjort mig, til at hjælpe med at gøre IMCC endnu 

bedre og stærkere. Som ansvarlig for det lokale strategiarbejde i Aarhus har jeg fulgt strategiprocessen tæt. 

Derfor vil jeg meget gerne være med til at sikre, at strategien, hvis den bliver vedtaget, bliver ført ud i hele 

organisationen med samme inddragende ånd som den nuværende landsbestyrelse har haft gennem hele 

udarbejdelsen af strategien. Jeg har rigtig mange visioner for IMCC, som jeg meget gerne vil diskutere med 

jer, eventuelt over en kop kaffe i løbet af generalforsamlingen. 



Mit engagement i IMCC:  

2014–nu menigt medlem af Aarhus’ lokalbestyrelse 

2015 tovholder på den lokale strategigruppe i Aarhus 

2014–2015 medarrangør af Forårsseminariet  

2014–2015 medarrangør af PreEuRegMe 2015  

2013-2014 aktivitetsleder i NorWHO 

2012-2013 økonomiansvarlig i NorWHO 

 

Jeg har deltaget i en række nationale møder herunder GF2014, ILONA 2015, og forårsseminariet både i 

2014 og 2015 samt deltaget i EuRegMe i Polen i 2014. Derudover er jeg dette semester praktikant på 

Danmarks faste FN-Mission i Genève, hvor jeg beskæftiger mig med global sundhed i WHO, UNAIDS og Den 

Globale Fond. 

 

 

 

 


