
Ændringsforslag til forslag 2 indsendt af Internationalt udvalg:  
VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDTAGELSE AF IMCC- DELEGATIONER TIL 
INTERNATIONALE MØDER OG KONFERENCER 
 
Ændringsforslaget stilles af National Exchange Officers (NEOs) og National Officers for Research 
Exchange (NOREs) 
 
 
Oprindeligt (udsnit) 

• IMCCs National Exchange Officer (NEO) og National Officer for Research Exchange 
(NORE) tildeles hver en plads i delegationerne på IFMSAs to årlige General Assemblies. 
Såfremt NEO/NORE ikke søger, besluttes repræsentation på SCOPE/SCORE sessions ud 
fra ansøgerpuljen i samarbejde med NEO/NORE. 

 
Ændres til 
 

• IMCCs National Exchange Officer (NEO) og National Officer for Research Exchange 
(NORE) tildeles hver en plads i delegationerne på IFMSAs to årlige General Assemblies. 
Såfremt NEO/NORE ikke søger, besluttes repræsentation på SCOPE/SCORE sessions ud 
fra ansøgerpuljen i samarbejde med NEO/NORE. 
NEO/NORE eller dennes repræsentant indgår ikke i den ligelige fordeling på baggrund af 
aktivitet, lokalafdeling og køn. 

	

Motivation: 

Fast deltagelse af NEO/NORE eller disses eventuelle stedfortrædere, bør ikke udelukke andre fra 
muligheden for at deltage på IFMSAs to årlige General Assemblies (GA),  fordi de på 
udtagelsestidspunktet er af samme køn, fra samme lokalafdeling eller aktivitet. 

Tilstedeværelsen af NEO/NORE kræves til GA for at sikre eksistensen af aktiviteterne Exchange og 
Research Exchange. De to aktiviteter, som i IFMSA dækker to separate standing committees (hhv. 
SCOPE og SCORE), er i det daglige arbejde styret meget af SCOPE/SCORE's vedtægter, som 
stemmes igennem under GA'erne. 

Bredt kendskab til og erfaring med det internationale arbejde i vores standing committees er 
grundlæggende for vores aktiviteter både nationalt såvel som lokalt. 
Som retningslinjerne for udtagelse af delegationer er nu, betyder NEO/NOREs deltagelse, at alment 
aktive medlemmer har meget lille sandsynlighed for at blive udtaget til delegationerne, da de to 
aktiviteter pr. definition allerede er repræsenteret. 

Vi mener, at det er urimeligt for alment aktive medlemmer, at deres chancer for udtagelse kraftigt 
mindskes, blot fordi de sidder i en aktivitet, hvor fast deltagelse fra NAL'en er påkrævet. 
Medlemmer i andre aktiviteter/grupper rammes ligeledes af denne problemstilling, såfremt den til 
tiden siddende NEO/NORE også er aktiv lokalt eller nationalt i samme aktivitet. Dette på trods af at 
NEO/NORE under mødet ikke har mulighed for at repræsentere aktiviteter ud over 
Exchange/Research Exchange. 


