
 

 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2018 

Forslag ang. lokalbestyrelser i kommunikationsudvalg 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

__ 

Oprindelige formulering: 

Ingen oprindelig formulering. 

 

 

Ændringer: 

”Mindst én person fra hver IMCC lokalbestyrelse skal indgå i IMCC’s Kommunikationsudvalg, 
således at Kommunikationsudvalgets år løber parallelt med lokalbestyrelserne, samt at 
Kommunikationsudvalget gøres kontinuerligt, bæredygtigt og repræsentativt.” –  

til vedtagelse som alment forslag i form af henstilling. 

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Vedtagelse af forslag til henstilling v. generalforsamlingen ift. lokalbestyrelsesmedlemmer i 
Kommunikationsudvalg. 

 

Motivation for forslag: 

Vi har i Kommunikationsudvalget diskuteret hvad for en størrelse det bør have fremadrettet. Vi 
har nu i mere eller mindre et år arbejdet målrettet med få opgaver for at sikre, at de ville blive 
udført tilfredsstillende. 

Vi ønsker at støtte og styrke IMCC’s bestyrelse og sekretariat i kommunikationsarbejdet 
fremadrettet, hvilket vi mener kan gøres ved ovenstående forslag. Vi har i det indeværende IMCC-
år afholdt workshops og møder hver tredje måned, samt givet hinanden arbejdsopgaver inden vi 
mødtes den efterfølgende gang. Formen vil vi anbefale fremadrettet, da det har været muligt at 
tage konkrete aspekter fra pågældende del af IMCC’s overordnede strategi og udføre disse, hvilket 
der ville være svært for sekretariat og landsbestyrelse at få gjort – da de netop ikke er 
repræsenteret af hver enkelt lokalafdeling. 



 

 

Vi mener samtidigt, at resultatet af forslaget vil styrke sammenholdet, kommunikationen og 
vidensdelingen mellem byerne, da der sker mange forskellige tiltag rent kommunikativt i hver 
enkelt lokalafdeling. 

Vi mener det skal være op til lokalbestyrelserne selv at bestemme hvem fra lokalbestyrelsen der 
skal indgå i Kommunikationsudvalget. 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 
forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Større bæredygtighed i Kommunikationsudvalget 
Flere hænder til at udføre strategisk/strukturelt 
kommunikationsarbejde for hele organisationen IMCC 
Repræsentation og engagement fra lokalbestyrelser i udvalgsarbejdet 

Ulemper ved forslaget Afkræve at lokalbestyrelser stiller med én kandidat. 
Overlevering fra år til år, at der skal stilles én fra hver lokalbestyrelse 
(bemanding) 

 

 

Forslagsstiller(e): 
Kommunikationsudvalget (Helena, Anne, Torsten og Simon) 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest d. 19. oktober, 2018. 


