
 
 

[Onlinemøde]  
Landsbestyrelsen 2017 

Bestyrelsesmøde d. [27.09.2017] 
 

FORMALIA: 
Hvor:   

Referent: 
Torsten 

Ordstyrer:  
Pelle 

Deltagere: 
 

Torsten Chehri 

My Pelle 

Cecilie Ida 

  

 

Ikke tilstede: 
Frederik 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
19-21 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt og lagt op før dagens møde. 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

Siden sidst - hvor er vi? [check-in] 
 

ia. 

Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] Ikke relevant for OLM på nuværende tidspunkt. 

Opdateringer fra sekretariatet Ikke relevant for OLM på nuværende tidspunkt. 

Handlingspunkter fra sidste møde Torsten: 
- Opdatering af vedtægter + forretningsorden | 
template. Samt redigering af grammatik. 
- Samarbejde med sek. (Mikael) og 
Cecilie (bestyrelsen). 
- Kommunikationsudvalg | Møde med Camilla 
- Velkomstpakke-opfølgning [m. Ida] 
 
Chehri: 
- Gennemgang af vedtægter, forretningsorden 
samt vedtægtsændringsforslag. 
- Møde med Stine Frost og Marcus Ross, valgte dirigenter 
til årets GF 
- Arranger overleverings-formandstræf 
- Møde med Sundhedsminister 
- Dialogmøde i DUF 
- Møde med politisk konsulent i DUF 
 

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] Gennemført? 

3. Puljeansøgninger A): Cecilie Skejø: AIDS-konference i IFMSA-regi:  
Søger om deltagergebyr+transport - bevilget til 75%..  
Kontaktes af Pelle. 
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B): Mellemøsten -  Bevilget.  
Kontaktes af Cecilie Siggaard 
 
C): Kursus med CISU - Bevilget. 
Kontaktes af My. 
 
D): Sexekspressen 
Deltagelse ift. udvikling af internt materiale. - 
Der kontaktes ift. Sexekspressen mht. at skaffe videre 
informationer.  Pelle kontakter. 
 
E): IMCC Earth - til nationalt møde. 
Bevilget. Ida kontakter. 
 
F): PsykOBS. Bevilget - ny pulje. 
Ida opdaterer Frederik - og får koordineret ift. Kontakt til 
aktiviteten. 

4. Valg af delegation til FINO 10 
 
Bestyrelsen gennemgår alle ansøgninger, og vurderer ift. at sætte 
delegationen. 

Der kan vælges 9 personer (ekskl. AIR - dvs. 10 i alt) 
 
Den valgte delegation: 

● Anne Faurschou Boisen 
● Theis Søgaard Bock 
● Stine Vest Nielsen 
● Clara Emilie Bruun 
● Anne Cecilie Korsgaard Mølsted 
● Anne Tindal Thomsen 
● Kamilla Lanng  
● Christian Hedeager Krag 
● Julie Bratshaug Lauritzen 

 
Pelle kontakter delegerede samt ikke valgte ansøgere. 

5. Økonomisk bidrag til uddannelsesalliancen 
 
Kontakt fra DSF ift. om vi ønsker at støtte Uddannelsesalliancen. 

Vi diskuterer i bestyrelsen om det er noget vi ønsker at 
støtte. Der er store demonstrationer d. 5. oktober.  
 
Vi afvejer ift. involvering i en politisk kamp - med tanke 
på at vi ikke på nuværende tidspunkt har etablerede 
sundhedspolitiske grundholdninger eller lign. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt ikke økonomisk råderum 
til at kunne give et økonomisk bidrag til 
Uddannelsesalliancen. Derudover er vi stadigvæk 
uafklarede ift. Sundhedspolitisk / uddannelsespolitisk 
engagement, da vi endnu ikke har besluttet vores fælles 
politiske grundholdninger. 
 
Sarah Chehri tager kontakt til DSF ift. udfaldet. 

6. Trænergruppen - TNT, Forårsmøde/Forårsseminar og 
TG-ansvarlig 

- Afholdelse af TNT i foråret (?) 
- Skal der fremadrettet være forårsmøde eller andet 

Beslutninger: 
● Både TG-ansvarlig og LB er enige om, at der 

snarest er brug for at afholde en ny TNT.  Dette 
sættes på dagsordenen til overleverings 
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tilsvarende? 

- Nyt kald til TG-ansvarlig. 
 
Vi ønsker at der skal være en bæredygtig løsning for afholdelse af 
events (på nationalt plan), med inddragelse af Trænergruppen. 
Heriblandt TNT samt Forårsmøde. 
 

weekenden med den nye bestyrelse og skal have 
prioritering.  

● Ligeledes vil vi sætte punktet med forårsmøde 
på til den nye bestyrelse.  

● TG: Fælles kald. Samlet kald sendes i december 
ift. ansvarlig for Trænergruppen, samt for 
Internationalt Udvalg. 

○ Andre der skal med? 
○ Vi ønsker tilbagevendende kald til disse 

poster hvert år. 
 
Overvejelser: 

● Supplering af ressourcer ift. logistik / det 
praktiske fra Sekretariatet. 

● TNT med træningerne i sig selv der køres af 
Trænergruppen. 

● At foråret ikke skal være for presset - kan vi 
kombinere nogen events? 

● Kald i Trænergruppen til TNT / skal vi finde 
trænere eksternt fra [f.eks. IFMSA]? 

● Evt. lave forårsarrangement - havende separate 
events; TNT samtidig med Forårsmøde (?) 

○ Stort arrangement - evt. I april i stedet 
for March. 

○ “Trænersymposium”? / 
“Forårstræning” / “Learn-the-WORLD” / 
“Work-That-Kitty-Cat”. 

 
→ Vi afventer ift. Bestyrelsen 2018. 
 
 

7. Endelig gennemgang af GF-dokument til udsendelse til 
medlemmer 

Vi gennemgår dokumentet. 

8. Hvem motiverer for hvad ved GF? 
Fordeling af hvilke forslag motiveres af hvem.  

Oversigt: 
1): Roskilde My 
2): Alumne: Caroline 
3): Frivilligpolitik: Agnethe 
4): Internationale retningslinjer: Asbjørn og Cecilie 
5): Grundholdninger: PU 
6): f.7+8: PU 
7): f9: Pelle 
8): f10: Ida 
9): f11: Torsten 
10): f12: Torsten 
11): f13: Cecilie 
12): f14: Ida 
13): f15: Frederik 
14): f16: Frederik 
15): f17: My 
16): f18: Cecilie 
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17): f19: Pelle 

9. Samarbejde mellem Sexekspressen og ens.sundhed 
Vi vil gerne facilitere ekstra samarbejde (hvis relevant), da der er 
meget at trække på imellem de to aktiviteter. (fede projekter) 

Vi opdateres på nuværende gode fremgang. 
 
Intet behov for handling fra vores side. 

10. UNGC Nordic Network 
Vi har mulighed for at sende 2 delegerede, muligvis 3 til en 
merpris af €250. 
D. 31. okt.-1.nov. 

Vi sender en delegation på to fra Landsbestyrelsen (idet 
der er tale om et helt nyt forum). Vi udvælger på tilfældig 
basis. 
 
Pelle kontakter Frederik - og afventer svar fra IMCC’s 
danske kontaktperson i netværket.  

11. EPHA 
Der var EPHA-møde i IU (Internationalt Udvalg) d. 24. Sep. 
Opdatering sendes til os før møde d. 28/10. 

Der kommer materiale fra IU vedr. EPHA. 

12. Opdatering fra Aarhus LB møde Input: 
- Der var vurderet større sammenhængskraft 

dengang tidl. Landsbestyrelse havde medlem 
som hjalp med at trække lokalbestyrelserne 
sammen (“få dem til at snakke”). 

- Evaluering: At det vil være givtigt at 
have en lokalbestyrelsesansvarlig - som 
har defineret ramme for hvad det 
egentlig betyder at være 
lokalbestyrelsesansvarlig. 

 
Andre opdateringer: 

- SRT’en bliver ikke gennemført. 

13. Opdatering fra København LB-formandsmøde ift. 
Udviklingsweekend 
Forslag til hvordan vi bedre kan koordinere samarbejdet mellem 
Landsbestyrelsen og lokalbestyrelser. 

Input: 
- At formændene fra lokalbestyrelserne bliver 

inviteret med til overleveringsweekend 
- Introduktion til landsbestyrelsen 
- Samarbejdet fremadrettet. 
- Evt. den første weekend i den nye 

bestyrelse? 
 
Supplerende: 

● Afvejning af om overleveringsweekend skulle 
kun være Landsbestyrelsen (da der skal ske 
meget, meget overlevering) 

● Kan vi tage dem med på en af de første 
weekender i stedet? Mere relevans? 

 
-> Vi beslutter at opfordre den kommende bestyrelse til 
at invitere alle lokalformænd med til deres første 
arbejdsweekend / strategiweekend (i 2018) 

14. DUF-opdatering [Skal dette revideres ift. Indhold?] 
1): Der er allerede nu vedtaget et appendix til de grønne grupper, 
og d. 1/1 træder nye retningslinjer i kraft.  
 
NYT: 

Konklusion: 
● Der kan fremadrettet søges op til 10% af 

bevillinger til løn og administration.  
● Der kan søges om midler til at få alle projekter 

revideret ved DUF’s revisor.  
● Der skal arbejdes med en sikkerhedspolitik det 
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● At man i projekter kan søge om op til 10% af den bevilling 

man søger til lønmidler - både til partnerorganisationen, 
men også til os.  

○ Der er snakket med Mikael og Nina, og der 
lægges en strategi for, hvordan dettes kan 
ensrettes for de grønne grupper og give bedst 
mening.  

● I de nye retningslinjer kan man søge om, at alle grønne 
projekter uanset størrelse kan revideres ved DUF’s 
revisor - og dette kan skrives ind i budgettet. Dette 
aflaster Nina rigtig meget.  

● Der vil i det kommende år være meget fokus på, at 
organisationerne har en sikkerhedspolitik til 
internationale projekter. 

○ LB og sekretariatet vil i samarbejde med de 
grønne grupper arbejde med dette.  

næste år.  
 
 
 

15. GF-surprise Der er sendt overraskelse til bestyrelsesmailen. 
 
Se det igennem og send kommentarer. 

16. Evt. 
a. Møde med 6x-Odense (som follow-op på hi-status af 

6x-Odense) 
 

b. GF-Flyer til FB, print, whatevs 
 

c. Hjemmeside, Winkas 
 

d. Opfølgning ift. puljetekst - er der en der vil lægge det ud? 

 
a): Møde tages. Der inviteres med fra Odense 
Lokalbestyrelse. 
 
b): Flyer i Slack - fedt billede. Kig og giv input! Skriv i 
Slack. 
c): Opdatering af Winkas? Af hjemmeside? - kan vi 
kombinere det? → Opgradering: Nyt bogføringssystem 
og hjemmeside.  
→ Forslag: CMS (content-management-system) - vi skal 
finde sprog for hvordan vi vil have hjemmeside. 
 
d):  Torsten lægger puljetekst op d.d. 

16. Næste mødedato 
 

12. oktober: Bestyrelsesmøde i Odense / Gadsbølle 

17. Handlingspunkter Pelle 
- Pulje: Deltagelse ift. udvikling af internt materiale. (6x) 
- Pulje: Kontakt ift. AIDS-konference i IFMSA-regi 
- Kontakt til FINO-delegation. 
- Udsendelse af endeligt GF-program / dagsorden 
(sammen med Torsten) 
- Kontakt til Frederik ift. UNGC Nordic Network - afventer 
svar fra Dansk Industri. 
- Møde med Odense 6x + Odense lokalB - opfølgning på 
nedlukning af 6x Odense. 
 
Cecilie 
- Pulje: Mellemøsten (mulig ny aktivitet). 
 
 
My 
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- Pulje: Kursus med CISU 
 
 
Ida 
- Pulje: IMCC-Earth (national mødedeltagelse) 
- Opdaterer endvidere Frederik ift. Koordination mht. 
PsykOBS. 
 
Frederik 
 
Torsten 
- Udsendelse af endeligt GF-program / dagsorden 
(sammen med Pelle) 
- Lægge GF-materialepakke op på hjemmesiden. 
- Lægge puljetekst på hjemmeside. 
- Undersøgelse af CMS-system til hjemmeside. 
 
Chehri 
- Kontakt til DSF jvf. Uddannelsesalliancen. 
- Koordination med sek. og opdatering fra dette møde. 
 

14. Hvem koordinerer med sek. - og særlige interessepunkter. 
[Puljer, nye aktiviteter, mv.] 

Chehri sørger for koordination med sekretariatet og 
opdatering ift. vores møde. 

 

 


