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FORMALIA: 
Hvor: Online  

Referent: 
Ida Lang 

Ordstyrer:  
Torsten 

Deltagere: 
Torsten Pelle 

Chehri Cecilie 

Ida My 
Frederik 

Ikke tilstede: 
Cecilie kommer senere. 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
2 timer - 18:30 til 20:30 

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] 

 

3. Puljeansøgninger 
A): Nynne Halkjær søger til SCOPH kursus 
 
B): Valdemar Veljstrup søger til SCOPH kursus 
 
C): Camilla Meshki søger til kursus i Rejsemedicin 
 
D): Sara Tabei søger til kursus i Rejsemedicin 

 
Der bevilliges 5000 kr 
 
Der bevilliges 5000 kr 
 
Der bevilliges 3350 kr 
 
Der bevilliges 3350 kr 
 
Frederik svarer ang. bevillinger. 

4. Gennemgang af regnskab 
Regnskabet gennemgås ved Frederik 
IMCC akkumulerede i 2016 et overskud på omtrent 230.000 
kr. Vi skal bestræbe os på ikke at akkumulere overskud i år 
og i fremtiden.  

 

5. PsykOBS og “Den Obelske Familiefond” 
Fonden ejer 33% af alt tobaksindustri i Skandinavien og er 
blacklisted af Kræftens Bekæmpelse sammen med 
Augustinusfonden. Landsbestyrelsen er ikke blevet kontaktet 
forud for PsykOBS’s søgning af Den Obelske Familiefond, 
og vi har således ikke været opmærksomme herpå. 
Vi vejleder i samarbejdsaftalen aktiviteterne til at sende 
overvejelse af mulige fonde til bestyrelse og sekretariat, som 
herpå tager en vurdering af den enkelte fond.  

 

6. Pladsbilletter ved rejse i IMCC  
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Støtter IMCC pladsbilletter?  IMCC støtter pladsbilletter og billigste billet - for 
togrejser altså prisen med WildCard/DSB Ung.  

7. Valg af IMCC’s kandidat til DK’s 
ungdomsdelegerede ved FN-GF 
Ida Lang har søgt. 
Ingen andre ansøgninger modtaget. 
 

Ida Lang forlader mødet.  
Ida lang får lov at søge via DUF.  

 
8. Henv. fra Kristine Larsen ang. Spejder projekt m. 
verdensmålene 
Spejderne efterspørger et samarbejde i forhold til Spejdernes 
Lejr 2017 med omdrejningspunkt omkring Verdensmålene - 
for 40.000 spejdere.  
 
Stort arrangement! Og meget sent varsel. Det lyder 
spændende og relevant for os, men det korte varsel betyder, 
at vi får svært ved at finde aktiviteter/enkeltpersoner, der har 
kapacitet til på nuværende tidspunkt at arrangere en relevant 
aktivitet.  
 
 

Chehri kontakter Kristine og underretter, at vi er 
enormt interesserede, men ikke forventer, at nogle 
kan finde overskud og tid til at gribe den.  

9. Præcisering af spørgsmål til DSS 
 

My og Ida definerer spørgsmålene nærmere.  

10. Ansættelse af praktikant og 
studentermedarbejder 
Mikael opfordrer til, at vi virkelig overvejer, hvilke opgaver 
der kan løses af den ekstra sekretariatskapacitet.  
 

Velkommen til studentermedhjælper Sigrun Smith og 
praktikant Marianne Daugbjerg.  
Sigrun starter d. 14. august, og har 14 timer i 
Aarhus.  
Marianne kommer til at bestride 35-timers praktikant 
-stilling i Aarhus. 
 

11. SDG vidensdeling med URK 
URK vil gerne møde os som sparringspartnere vdr. vores 
materiale og interne viden.  

Cecilie og My finder undersøger hvilket slags 
samarbejde, URK er interesserede i.  

18. Eventuelt 
A. Ledermail:  
B. Nogen der skal sende ud? [Torsten] 

 
A.Chehri sender ledermail ud i næste uge. Cecilie 
sender “God Sommer”-mail ultimo juni.  
B. Torsten sender e-mail vedr. PR-værktøjet Canva.  
 

19. Næste mødedato 
Som fastlagt jvf. hjemmesiden. 

Onlinemøde 19. juni 

20. Handlingspunkter  

Asd  

 

 
 


