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FORMALIA: 
Hvor:   

Referent: 
Torsten 

Ordstyrer:  
Ida 

Deltagere: 
 

Ikke tilstede: 
My (forsinket) - med fra 
17:40 
Pelle(Forsinket) - med fra 
18.30 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
1730-1930 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

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

 

2. Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] Der er fremragende gang i de grønne grupper. Godt 
konsolideret, og masser af engagement for at lave noget 
fedt fælles udviklingsarbejde. 

3. Puljeansøgninger A): Ansøgning ift. Global Platform - søger bevilling ift. 
Deltagelse i internationalt møde. 4949.16 kr. 
Beslutning: Vi beviliger 1000 kr. I støtte. 
 
Pelle kontakter. 
 
B): 
Midler til Gul Gril 
Beslutning: Der fås allerede penge direkte fra 
centralbudgettet, idet det er et fællesarrangement i 
dette regi. 
 
Frederik  kontakter. 

4. Kommunikation ift. puljer Vi bestræber os på at klarlægge baggrunden for puljer, 
for at undgå misforståelser. 
 
Generelt opfordrer vi gerne til at man kan søge relevante 
IMCC-puljer - men man skal minde evt. ansøgere om at 
det stadig er syv mennesker der skal beslutte om en 
puljeansøgning går igennem. Så man kan ikke garanteres 
at den går igennem, på nogen basis. 

5. Ungdommens Folkemøde 
Vi har mulighed for at få plads i DUF’s telt. 
Hvordan ønsker vi at administrere denne mulighed? 
 
Vi diskuterer ift. om der skal udsendes kald - da der er kort 
deadline på indmeldingen på denne plads. 

Kaldet medtages i ledermailen, som forventes udsendt i 
næste uge (begyndende m. d. 1. Maj). 

6. Kommunikativ opdatering Vi fortsætter med tidsbestemt interval ift. opdatering af 
abonnement. 
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Det går stærkt fremad med Instagram, og vores IMCC-profil. Der 
er lagt kommunikationsredskaber og adgang hertil ud til alle 
medlemmer; bl.a. via Piktochart og Canva. 
 
Vi har holdt workshop i Aarhus m. 15 deltagere, med 
kommunikativt regi. Så vi følger godt op på vores handlingsplan 
ift. at få redskaberne og viden ud til medlemmerne - bl.a. via 
kommunikationskurser. 
 
Derudover fortsætter arbejdet med at oprette IMCC-Webshop m. 
merchandise - og indskaffe kommunikationsstøtte til 
hjemmesiden via frivillig fra kommunikationsstudierne. 
 
Kursus i Aalborg d.d. (d. 27-04-2017) i kommunikation. 

 
Indtil videre investerer vi for tre måneder; dvs. ca. 400 
kr., i fortsættelse af nuværende Instagram-udvikling. 
 

7. Møde mellem sek. og LB 
Vi aftalte ved sidste møde at det skulle være ifm. vores møde i 
August. 
 
Vi diskuterer herunder følgende punkter: 

● Hvordan sek. Kan støtte op om, og sørge for opfølgning 
på, strategien? 

○ Sek. som tovholder på Næstved? (f.eks.) 
● Kommunikation fremadrettet mellem sek. og bestyrelsen 

- hvordan sikrer vi at der ikke går information tabt/at vi 
ved hvad der skal kommunikeres? 

○ Folkemødet 
○ Fundraising 
○ Etc. 

 
Overvejelser: 

● Om vi skal være med til sek.-møder om torsdagen. 
Opdatere derved? 

Vi beslutter 
● At vi afventer med at snakke strategi-opdatering 

til møde mellem sek. og bestyrelse. 
● At vi ønsker at deltage i deres sek.-møder (m. 

f.eks. 2 betyrelsesmedlemmer), med fokus på at 
vi kan koordinere bedre. Pilotforsøg. 

 
Cecilie svarer til sek. Ift. vores planer. 
 
Vi sætter det til opfølgning ift. dagsorden. 

8. Esbjerg-update 
 
 
 

Vi udskyder rekrutteringsevent pba. Manglende kapacitet 
på nuværende tidspunkt. Ikke det ideelle tidspunkt. 
 
Så vi lægger indsats i efteråret, og gør det større, 
stærkere og bedre. 
 
Møde i Esbjerg på tirsdag, med deltagelse af 
Sexekspressen, Bamserne og KostMo - og koordinerer her 
ift. forløbet fremadrettet. 

9. Forskud på puljebevillinger 
Kontaktet af frivillige ift. at give forskud m.h.p. at kunne dække 
udgifter, som der alligevel gennemføres i efteråret. 
 
Ønsker forskud økonomisk af puljebevilling, førend udgiften har 
fundet sted.  

Vi afslår at der kan gives økonomisk støtte på forhånd ift. 
planlagte udgifter, idet dette er problematisk 
administrativt og bogføringsmæssigt. 
 
Begrundelse: 
Vi kan ikke stå inde for en model på denne baggrund. Vi 
har forståelse for at det kan være svært at lægge ud for. 
Man er altid velkommen til at henvende sig m. 
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bekymringer / spørgsmål ift. dette. 

10. Praktikant 
Ønske om praktik ift. efteråret.  
 
 

Der videregives til sek. (Mikael). 
 
Vi er positive. 
Chehri følger op. 

11. Valg af delegation til August Meeting 2017 i Tanzania Vores delegation til AM2017: 
● Pelle Harris Krog Aarhus | Delegationsleder | 

Landsbetyrelsen 2017, Ansvarlig for 
Internationale Relationer 

● Anne Yndgaard Storm Aarhus | 
Co-delegationsleder  

● Aksel Vendelsøe Nielsen Odense | 
Lokalbestyrelsen | Integreret Sundhed | Donaid 

● Anne Rudbeck Juhl København | 
Sexekspressen 

● Christian Lyng Knudsen Aarhus | 
ens.sundhed | NorWHO 

● Emmeli Mikkelsen Aarhus | IFMSA 
Programkoordinator for 'Maternal Health and 
Access to Safe Abortion' 

● Helena Rahbek Pedersen Aarhus | TAMIDA 
● Jacob Agerbo Thomsen Aarhus | 

Sexekspressen 
● Julie Lindgård Nielsen Aalborg | Exchange 
● Kristine Svinning Valeur København | 

Bamsehospitalet 
● Line Damsgaard Aarhus | IFMSA 

Programkoordinator for 'Environment and 
Health' 

● Malene Enevoldsen Aarhus | 
Lokalbestyrelsen | Exchange 

● My Warborg Larsen København | 
Landsbestyrelsen 2017 

● Olivia Heinrich Wildt København | Research 
Exchange 

● Sabina David Ruban Aarhus | 
Lokalbestyrelsen | TAMIDA 

● Simon Müller Larsen Aarhus | Research 
Exchange 

● Stephanie Lindeman Carlsen Odense | 
Donaid 

● Vinni Lanzky Jensen Aalborg | 
Lokalbestyrelsen | PsykOBS | KostMo 

18. Eventuelt  

19. Næste mødedato 
 

D. 12. Til 14. Maj [bestyrelsesweekend]  

20. To-do’s Se ovenstående. 

 


