
VEJLEDENDE  RETNINGSLINJER  UDTAGELSE  AF  IMCC-  
DELEGATIONER  TIL  INTERNATIONALE  MØDER  OG  KONFERENCER  

  
IMCC's  Landsbestyrelse  bør  i  videst  mulig  udstrækning  søge  at  opfylde  nærværende  
kriterier,  når  der  udtages  større  IMCC-delegationer  til  internationale  møder  og  konferencer.  
Nedenstående  liste  er  ikke  angivet  i  prioriteret  rækkefølge.    
  

●  Delegationen  tilstræbes  at  have  en  ligevægtig  fordeling  af  lokalafdelinger  og  
aktiviteter  (hertil  regnes  bestyrelser  og  udvalg),  hvor  også  fordelingen  i  
ansøgerpuljen  og  kvaliteten  af  ansøgningerne  tages  i  betragtning.    

  
●  Delegationen  tilstræbes  at  være  balanceret  med  hensyn  til  erfaring  fra  tidligere  
relevante  internationale  konferencer,  hvor  også  fordelingen  i  ansøgerpuljen  og  
kvaliteten  af  ansøgningerne  tages  i  betragtning,  således  at  vi  både  sender  
førstegangs-delegerede  og  erfarne  delegerede.    

  
●  Delegeredes  deltagelse  skal  være  relevant  i  forhold  til  såvel  nuværende  samt  evt.  
fremtidige  arbejdsområder  i  IMCC  eller  IFMSA.  Den  erfarne  delegerede  skal  kunne  
bidrage  aktivt  til  arrangementets  faglige  indhold.    

  
●  Delegeredes  deltagelse  ved  for-møder  (f.eks.  PreGA)  eller  lignende  faglige  
aktiviteter,  som  ikke  er  en  del  af  selve  mødet  eller  konferencen,  skal  vægtes.    

  
●  IMCC's  Ansvarlige  for  Internationale  Relationer  tildeles  en  plads  i  delegationen  
som  delegationsleder  og/eller  officiel  repræsentant  for  IMCC,  såfremt  denne  ønsker  
at  deltage.  Specifikt  for  IFMSA-møder    

  
●  Ved  IFMSA’s  to  årlige  General  Assemblies  varetages  posten  som  co-
delegationsleder  af  en  af  de  delegerede.  Dette  vægtes  i  udvælgelsen  af  
delegationen.  Såfremt  der  ikke  er  egnede  kandidater,  åbnes  et  nyt  kald  til  co-
delegationsleder-posten.    

  
●  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.    

  
●  Delegationen  tilstræbes  at  have  en  balanceret  fordeling  i  forhold  til  at  repræsentere  
IFMSAs  forskellige  interesseområder  (Standing  Committees  og  programmer),  hvor  
også  fordelingen  i  ansøgerpuljen  og  kvaliteten  af  ansøgningerne  tages  i  betragtning.    

  
●  Ønsker  man  at  deltage  som  Program  Coordinator,  International  Assistant,  Plenary  
Team,  Support  Person,  Sessions  Team  eller  PreGA-koordinator,  kan  man  søge  om  
at  blive  en  del  af  delegationen  med  baggrund  i  dette.  Deltager  man  som  en  af  disse  
positioner  uden  at  være  del  af  IMCC’s  officielt  valgte  delegation,  kan  man  som  
udgangspunkt  ikke  opnå  finansiel  støtte  fra  IMCC.    

  



Nationale  aktivitetsledere  er  altid  velkomne  til  at  skrive  til  bestyrelsen  med  inputs  til  
udvælgelsesprocessen.  
  

  
  


