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FORMALIA: 

Hvor: Online  

Referent: 
Nynne 

Ordstyrer:  
Frederikke 

Deltagere: 
Sabina, Helena, Julie, Frederikke, 
Nynne, Sofus, Tilde og Theis 

Ikke tilstede: 
 

Tidsperspektiv for 
mødet: 2,5 t 
 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

3) Siden sidst  [check-in] 
 

 

4) Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] 
(Gennemgås ikke mundtligt 

Julie: 
- Lavet nyhedsbrev for april 2019 
- Færdiggjort årsrapporten for 2018 
- Morgensmadsmøde med Carsten d. 16/4  
- Møde med Sofus og Torsten om København og 

Roskildes lokale strategiaften d. 22/4 
- Samarbejdsaftale med Integreret sundhed d. 24 

april 
- Møde i Fællesskaberne d. 24 april 
- Møde i resonans d. 26 april 
- Møde med dekanen på Københavns Universitet 

d. 29 april 
 
Sabina 

- Deltaget i Sigruns afskedsreception d. 15/4 
- Online møde om Grønt Seminar d. 16/4 
- Givet inputs til WHO-forum 
- Lavet plan for mapping af eksterne partnere 

med Frede 
 
Frederikke 

- DUF-møde i SAFU-gruppen 22/4 
- Facilitere Lokal strategi-aften i Ålborg 23/4 
- Arbejdet med Folkemøde-planlægning (fundet 

telte til events og officiel event-tilmelding) 
- Lavet plan for mapping af eksterne partnere 

med Sabina 
Helena 

- Deltaget i Sigruns afskedsreception d. 15/4 
- Udarbejdet kald til EPHA GF i juni 
- Deltaget på EuRegMe 2019 fra d. 20/4-24/4 
- Forberedt WHO Forum  
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Tilde 
- Kontaktet PIT og Sabine ang. Samarbejdsaftale 
- Kontaktet TG-ansvarlig Laura ang. TNT 
- Været i kontakt med Dissektionsturen 

 
Nynne 

- Møde i fællesskaberne d. 24/4 
- Afholdt samarbejdsaftale med IMCC Earth 25/4 
- Kontaktet puljeansøgerne  

 
Sofus 

- Møde med Julie og Torsten om København og 
Roskildes lokale strategiaften d. 22/4 

- Bestilt busser til stormødet 
 

5) Opdateringer fra sekretariatet 
(Gennemgås ikke mundtligt) 

 

6) Handlingspunkter fra sidste møde 
(Gennemgås ikke mundtligt) 

Julie: 
- Planlægger møde i Fællesskaberne 
- Planlægger medarbejderdag 
- Laver tilmelding til Stormødet 
- Kigger på input til WHOForum 
- Kontakter Roskilde Lokalbestyrelse om case 

competition 
 
Frederikke: 

- Faciliterer lokal strategi-aften i Aalborg 
 
Nynne: 

- Snakker med Tilde og Sabina  omkring blå 
retningslinjer 

- Planlægger møde i Fællesskaberne 
- Planlægger medarbejderdag 
- Kontakter begge puljeansøgere 

 
Sofus: 

- Planlægger medarbejderdag 
 
Sabina: 

- Kontakter 3om1 
-  Snakker med Tilde og Nynne omkring blå 

retningslinjer 
- Kigger på input til WHOForum 

 
Tilde: 

- Kontakter træneransvarlig omkring TNT 
- Snakker med Nynne og Sabina omkring blå 

retningslinjer 
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Helena: 
- Rykker UAEM for input til WHO Forum 
- Sender kald til EPHA GA 

7) Puljeansøgninger 2 puljeansøgninger: 
Integreret Sundhed (transport): Godkendt - Theis 
kontakter.  
PIT: Theis kontakter PIT og følger op på, hvor mange 
penge de har brugt - ellers godkendt. Kommentar om at 
deres budget skal uddybes.  

8) Budgetændringer siden sidste møde Ingen siden sidst. 
9) Indførsel af møde til DUF-rapportering Gennemført 
10) Udvælgelse af August Meeting delegation (1,5 time - Helena)  
Vi skal have udvalgt delegationen bestående af 12 IMCC’ere, der 
skal deltage på dette års IFMSA August Meeting, der bliver afholdt 
i Taiwan.  

Vi har modtaget 17 ansøgninger til AM19. 11 medlemmer 
er valgt + AIR.  Alle ansøgere kontaktes af Helena.  

11) Strategi 2020-2022 
De lokale strategi-møder er i fuld gang, og snart skal vi holde 
Strategi-stormøde. Theis, Julie og Frede har arbejdet med 
processen længe, men nu er det tid til at få strategiprocessen 
sparket godt i gang i bestyrelsen også. Inden Strategi-stormødet er 
det vigtigt, at vi i Landsbestyrelsen har gjort os en masse tanker 
om: 

1) Hvad der ifølge os er til diskussion, og hvad der ikke er 
diskussion ang. indholdet i den nye strategi - er der 
kerneområder, som vi skal fokusere på uanset de lokale 
input eller andre ting, som tidligere bestyrelser har 
kæmpet for, som det giver mening at arbejde videre på 
uanset hvad?  
Læs IMCC’s vision, mission og værdier her. 

2) Hvilke ting synes VI er vigtige at få med i Strategi 
2020-22? 
For at kunne facilitere at resten af IMCC går gennem en 
reflektions- og visionær brainstorming-proces, så må vi 
også selv gennem dem. Så venner, hvor vil vi hen med 
IMCC???  
Jeg (Frede) vil gerne præsentere ‘Huset brænder’-øvelsen 
(som vi laver til de lokale strategimøder) for jer, og så 
udfylder I dette dokument senest mandag d. 6/5.  

 

Processen er gennemgået af Frederikke.  
Alle 8 udfylder dokumentet med ønsker og input senest 
tirsdag d. 7. maj. 

12) Udvælgelse af delegation til EPHAs generalforsamling i 
Bruxelles d. 26 juni 2019 (Helena - 30 min.) 

Vi har modtaget 4 ansøgninger. Alle 4 sendes afsted + 
AIR. Helena kontakter ansøgerne.  

13) Opdatering på EuRegMe og udfordringer i vores Exchange 
grupper (Helena - 15 min) 
På EuRegMe delte IFMSAs SCOPE Director nogle bekymringer på 
Presidents’ Sessions omkring medlemsorganisationernes 
Exchange grupper og udfordringer, de står overfor. Det blev 
opfordret til, at vi som nationale bestyrelser rækker mere ud til 
vores Exchange aktiviteter, da stort set alle landes Exchange 

Tilde kontakter begge NAL’er i Exchange og Research 
Exchange og tilbyder hjælp alt efter behov.  
Theis kontakter dem angående økonomi.  
 
Helena kontakter IFMSA angående IFMSAs kommende 
bestyrelsesmøde i Danmark, og om der forventes noget 
fra IMCCs side i forbindelse med deres besøg i DK.  

 

http://imcc.dk/om-imcc/organisation/vision-og-mission/
https://docs.google.com/document/d/1EUjaho9H-pdjGfSB67_Oq7euc65K7Eps-bZ4JTjwXhY/edit#
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Programmer havde rapporteret udfordringer i en nylig rapport. 
 
Herudover vil IFMSAs bestyrelse gerne afholde bestyrelsesmøde i 
Danmark i juni, så de kan møde sekretariatet og høre mere om 
vores arbejdsfordeling. IFMSAs bestyrelsesretpræsentant på 
EuRegMe havde desværre ikke tid til, at vi kunne have en 
uddybende snak herom, men jeg sender dem en opfølgende mail 
en af dagene for at høre om dette og selve processen, hvis de 
beslutter sig for det.  
14) Dissektionsturen (Tilde - 20 min) 
Dissektionsturen har tilmeldingsfrist 30/4 og lige nu kun 10 
tilmeldte - økonomisk skal mindst 30 tilmelde sig. Kan vi hjælpe 
dem og hvordan? (jeg venter på svar fra dem lige nu) 

- Hvis ingen udskydelse af tilmelding 
- Aflysning? 
- Kan vi hjælpe økonomisk? 

- Hvis udskydelse af tilmelding 
- Hjælp med PR 

- Facebook og Instagram 
- “Live” på tidlige semestre 
- Flyers/plakater 

- Kan Theis eller Carsten hjælpe dem med at se på 
økonomien for hvad der kan lade sig gøre? 

 

Deres partner i Tjekkiet har givet dem en ekstra uge mht. 
tilmeldingsfrist. Tilde rækker ud til lokalbestyrelserne, så 
vi kan få sat gang i mere PR i denne uge.  
Frederikke og Sabina reklamerer til  forelæsninger i 
Aarhus på 1. og 2. semester på medicin.  
Sidst på ugen tages det op i NB om, hvor stort et 
eventuelt økonomisk underskud IMCC kan dække.  

15) Lokalbestyrelsernes udviklingsweekend (Frederikke, 5 min.) 
LBUW har umiddelbart kun 7 deltagere pt., så Mads (formand i 
Ålborg og ansvarlig for LBUW) spørger om det giver mening at 
afholde det alligevel når det koster 15.000 kr.  
Desuden vil Mads gerne vide om der kommer nogen fra NB til 
LBUW, der løber af stablen lørdag-søndag næste weekend. 
 

NB synes, det giver mening.  
Sofus deltager fredag til lørdag. 
Frederikke svarer Mads, at det er Lokalbestyrelsernes 
helt egne penge og derfor deres helt egen beslutning.  

16) Aktiviteternes eksterne partnere (Frederikke og Sabina, 5 
min.) 
Frederikke, Sabina og Helena  er i fuld gang med at mappe IMCCs 
eksterne partnere, og har derfor en forespørgsel til jer 
allesammen: vil I være med til at kontakte alle jeres aktiviteter og 
få dem til at tilkendegive, hvilke samarbejdspartnere de har? 
Det er blot 1-2 sætninger om hver partner vi ønsker (hvem er 
partneren og hvad består partnerskabet i/samarbejdes der om). 
I må meget gerne læse udkastet til processen og produktet af 
vores eksterne partner-mapping her. 

Alle i NB kontakter deres egne aktiviteter, og beder om 
1-2 sætninger om deres partner/partnere inden 
semestret er ovre.  

17) Punkt 17  

18) Punkt 18  

19) Punkt 19  

20) Punkt 20  

 

https://docs.google.com/document/d/1ZL_MaPkOrO-fcEHt1mfyefQXmJgmsgJMenjnRTlT8sU/edit#


 
 

[Onlinemøde] 
Landsbestyrelsen 2019 

Bestyrelsesmøde 
29.04.2019 

Praktisk koordinering af næste fysiske møde (Tilde - 5 min) 
Opklaring: kan vi holde mødet hos the Sodemanns eller skal vi 
være et andet sted? 

Tilde er tovholder. Alle kan overnatte hos familien 
Sodemann. Frederikke kan ikke deltage pga. en 
konfirmation. Alle tjekker deres kalender for næste 
semester angående møder.  

Handlingspunkter Helena: 
- Kontakter IFMSA bestyrelsen omkring møde i 

Danmark i juni 
- Kontakter ansøgere til EPHA 
- Kontakter ansøgere til AM 

 
Theis: 

- Kontakter Exchange P+R og snakker om 
økonomi 

- Kontakter begge puljeansøgere med svar 
 
Tilde: 

- Kontakter Exchange P+R for at tjekke ind 
 
Frederikke: 

- Tager til 1. og 2. semester forelæsning og 
fortæller om dissektionsturen 

- Svarer Mads omkring LBUW 
 
Sabina: 

- Tager til 1. Og 2. Semester forelæsning og 
fortæller om dissektionsturen 

 
Sofus: 

- Deltager i LBUW 
 
ALLE: 

- Kontakter aktiviteter og beder dem: 
1. Udfylde partner oversigten 
2. Udfylde strategi spørgeskema 

Orienteringspunkter  

IMCC har fået repræsentant i DUFs Tipsudvalg! 
DUFs Forretningsudvalg og Styrelse har valgt at imødekomme 
IMCCs indstilling, og dermed tildelt IMCCs tidl. næstforkvinde 
(anno 2018) Ida Lang Andersen en plads i DUFs Tipsudvalg.  
Ida overtager en plads efter DFUNK, hvis repræsentant  trak sig 
inden udvalgsperiodens ophør. IMCC har således denne plads 
indtil der er valg til udvalgene i 2020. Man kan læse om udvalget 
og dets sammensætning her. 

 

3om1 midlertidigt navneskift 
3om1 har for nu valgt at gå under navnet “IMCC Indien” på IMCC’s 
hjemmeside, indtil de kommer op med et nyt navn. 

 

Lokaleskift 
Efter møde med dekanen i København er planen blevet ændret. 

 

 

https://duf.dk/artikel/tipsudvalget/
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Københavns Universitet forlænger deres leje af studenterhuset. 
Opfølgende møde med dekanen den 27. Maj om vores sekretariat 
skal placeres på vandrergangen på Panum eller blive i 
Studenterhuset.  

 

 


