
 

Retningslinje for inaktivitet af akt. i IMCC 
 

Introduktion: 

Inaktivitet - hvad det betyder for aktiviteter 

Såfremt Landsbestyrelsen ikke kan finde tegn på aktivt virke hos en aktivitet og retter henvendelse hertil 

uden en derpå følgende kontakt med enten beskrivelse af igangværende aktivitet eller opstart af ny aktivitet, 

kan Landsbestyrelsen erklære aktiviteten inaktiv. Dette betyder at aktiviteten ikke må: 

● rekruttere medlemmer, før genopstartsmøde med sekretariat / Landsbestyrelse er afholdt 

● afholde events, før genopstartsmøde med sekretariat / Landsbestyrelse er afholdt 

● præsentere på informationsmøder / basisgruppebazar mv., før genopstartsmøde med sekretariat / 

Landsbestyrelse er afholdt 

Ved ønske herom, kan aktiviteten beholde sin aktivitetsside på hjemmesiden, såfremt Landsbestyrelsen 

vurderer det relevant. 

 

Forudsætninger 

I alle beslutninger indgår dialog som grundsats - det understreges med nærværende retningslinje at alle 

aktiviteter kontaktes og indbydes såfremt der skulle opstå situationer beskrevet i protokollerne 1-3. 

 

Alle krav og opfyldelsen af disse er til vurdering hos Landsbestyrelsen, som træffer den endelige beslutning 

ift. om en given aktivitet vurderes inaktive for en periode eller lukkes. 

 

Alle aktiviteter der er blevet lukket kan genansøge om optagelse som en aktivitet i IMCC ved henvendelse 

til Landsbestyrelsen. Genoptagelsen vil følge de standardiserede krav til nye aktiviteter i IMCC. 

 

 

De tre protokoller: 

Protokol 1 | Aktivitetsniveau 

Enhver aktivitet i IMCC skal som minimum have udvist aktivitet (afholdt møder, gennemført events, 

rekrutteret frivillige) i de sidste 12 måneder. Såfremt der ikke udvises dette for aktiviteten, og såfremt ingen 

nærmere aftale er indgået med Landsbestyrelsen, vil aktiviteten blive betragtet som inaktiv - og 

efterfølgende lukket 3 måneder senere. 

 



 

Kontakt til givne aktivitet eftersøges under hele forløbet. Både ift. deres status som inaktive, samt forløbet 

efterfølgende mod lukning, såfremt aktiviteten ikke responderer med hverken kommunikation eller handling. 

 

Protokol 2 | Gennemførsel af samarbejdsaftale 

Enhver aktivitet der ikke har gennemført en samarbejdsaftale i 12 måneder (dvs. over to sæsoner, forår og 

efterår) vil betragtes som inaktive - og medmindre andet aftales med Landsbestyrelsen, vil blive lukket. 

 

Kontakt til givne aktivitet vil finde sted både inden vurderet inaktivitet, samt efter truffet beslutning ang. hhv. 

inaktivitet og nedlukning. 

 

Protokol 3 | Uoverensstemmelse med vedtægter mv. 

Landsbestyrelsen har mulighed for at gå i dialog med og indkræve redegørelser fra aktiviteter der ikke 

arbejder i overensstemmelse med IMCC’s vedtægter, IMCC’s mission, vision eller Frivilligpolitik. 

 

Ved gentagne brud på forpligtelser som kan forventes af aktivitetsgruppen (herunder bl.a. beskrevet i 

Samarbejdsaftalen), har Landsbestyrelsen mandat til at sætte givne gruppe på inaktiv tilstand. 

 

Landsbestyrelsen vil træffe den endelige beslutning om nedlukning af en aktivitet i IMCC, med hensyntagen 

til aktivitetsgruppen, den pågældende situation samt de frivillige i aktiviteten. 

 

Organisatorisk: 

Ved nedlukning af en aktivitet 

● Alle midler på kontoen overføres til central adm. for IMCC. 

● Arkivering af al information om given aktivitet på hjemmesiden (frasagt arkiverne, som føres på 

hjemmesiden over tidl. aktiviteter i IMCC) jf. afsnittet “definition af inaktivitet”. 

● Aktiviteten må ikke længere anvende IMCC’s logo og mister herunder adgang til at ansøge om IMCC’s 

puljer samt muligheden for at rekruttere frivillige under IMCC’s fane. 

● Aktiviteten må ikke længere associere sig med IMCC - og mister adgang til at repræsentere denne i 

alle udstrækninger, herunder ved Basisgruppebazarer, ved infoaftener, ved Sundhedsmekka mv. 

 

Revision af nærværende retningslinje 

Nærværende retningslinje er til revision ved Landsbestyrelsen, såfremt ændringer skal finde sted. 

Denne retningslinje er senest opdateret: Juni, 2018. 

 


