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Forslag til ændring af Kapitel 6 – Udtalelser fra IMCC 
 
ORIGINAL VEDTÆGT 
 
§ 15 Udtalelser fra projekt- og aktivitetsgrupper 
 

1. IMCC's projekt- og aktivitetsgrupper må udtale sig om emner, som de ud fra 
deres projekt/aktivitet har viden inden for. Sådanne udtalelser skal tilstræbes 
en faglig og saglig funderet fremlæggelse, og må ikke kædes sammen med 
partipolitiske standpunkter. 

 
§ 16 Udtalelser fra bestyrelsen  
 

1. Bestyrelsen må ikke udtale sig partipolitisk, og bør som udgangspunkt ikke 
deltage i den politiske debat. I de tilfælde hvor IMCC som organisation ligger 
inde med konkret, faglig og saglig viden på området, skal bestyrelsen kunne 
udtale sig på vegne af IMCC. Dette forudsætter at bestyrelsen har taget 
kontakttil de aktivitetsgrupper som arbejder indenfor det relevante område, og 
at man i samarbejde med disse bliver enige om en udtalelse. Såfremt der er 
uenighed imellem undergruppe og bestyrelse, eller aktivitetsgrupperne 
imellem, skal alle parter afvente til den følgende generalforsamling har taget 
stilling til sagen. 

 
 
2.         Såfremt man som medlem ønsker at IMCC offentligt tager stilling til et emne, 

skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, der kan tage sagen videre som 
beskrevet i ovenstående § 16 stk. 1. 

 
 
ÆNDRES TIL 
 
§ 15 Udtalelser fra medlemmer 
 
1. IMCC's medlemmer må udtale sig om emner, som de ud fra deres 

projekt/aktivitet har viden indenfor. IMCC’s holdninger er dermed rodfæstede i 
aktivitetsgrupperne, og er således uafhængige af eksterne aktører. 

 
§ 16 Udtalelser fra bestyrelsen  
1. Bestyrelsen er bemyndiget til aktivt at repræsentere IMCC i den offentlige 

debat, såfremt deres udtalelser stemmer overens med de i aktiviteterne 
rodfæstede holdninger.  

 
 
MOTIVATION 
 
Der er i IMCC en voksende efterspørgsel efter, at man som organisation i højere grad må 
komme med bidrag til den offentlige debat; at ”IMCC bliver politisk”. De nuværende 
vedtægters Kapitel 6, §15 + §16, udgør i dag den begrænsende faktor der gør at vores 
medlemmer og landsbestyrelse begrænses i udtalelser i den sundhedspolitiske debat.  
Oprettelsen af ’rød gruppe’ bestående af aktiviteter, der arbejder inden for området 
samfund og debat gør dette problem større, da vi nu har et stigende antal medlemmer der 
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oplever forhindringer og mangel på klare retningslinjer for hvordan de må forholde sig 
sundhedspolitisk.  
 
Vores vedtægtsændringsforslag er formuleret med den hensigt at gøre mulighederne for 
sundhedspolitiske udtalelser - samt forudsætningerne for disse - mere klare. 
Vedtægtsændringsforslaget er samtidig en del af en større proces, der i løbet af de 
kommende år sigter efter at gøre aktiv deltagelse i den sundhedspolitiske debat til en fast 
bestanddel af IMCCs arbejde.  
 
Forslagsstillere: Daniel Burmester, Kristian Egebjerg, Pelle Harris Krog og 
Rebecca Margolinsky  


