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1. Formelt:
Tilstedeværende:

Jesper Mølgaard (JM), Jakob Hedemark Vestergaard (JHV), Maya
Fey Hallett (MFH), Helle B. Krogh (HBK), Katja Thøgersen (KT),
David Alexander Gryesten Jensen (DAGJ), Marie Hauerslev (MH),
Simon Kjær Jørgensen (SKJ)

Valg af ordstyrer:

Katja Thøgersen

Valg af referent:

Simon Kjær Jørgensen

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra
sidst
Opfølgning på opgaver fra
sidste møde

Ikke godkendt

●

Der oprettes ny formular til optagelse HBK og Tomas
Gehlert udarbejder udkast til dette.
● Tomas har lavet udkast.

●

KT udarbejder i samarbejde med sekretariatet løsning
med IMCC Rwanda.
● Udarbejdet en løsning med Dankort

●

MFH deltager for at støtte op om lokalafdelingens opstart
og for at sørge for, at der etableres god kontakt mellem
lokal og nationalbestyrelse fra starten af året.
● Lokalafdeling Aalborg kører som den skal.

●

JHV laver årshjul til fremtidig implementering(af strategien)
● Laves efter påske.

●

JM laver udkast til dokument, som anvendes til
koordinering af den konkrete implementeringen.
● Vises umiddelbart efter mødet.

●

DAGJ laver konkrete udkast til implimenteringsplan for
ILONAs beslutninger.
● Datoforløb er skitseret.
● Forslaget:
ILONA er i Februar.
1. Marts samtidigt med offentliggørelsen af
handlingsplanen. Bestyrelsen sender til høring,
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hvor der skal meddeles tilbage inden 1. April. Disse
samles sammen i første halvdel af april.

Tidsramme

●

Alle ansvarspersoner skal (hvis de ikke har gjort det) lave
referat af ILONAarbejdet.
● Dette er gjort. JM følger op.

●

Gennemgang af ‘responsansvarlige’ (DAGJ)
● Dette er en liste over de aktivitetsansvarlige
i bestyrelsen.
● Det blev aftalt at alle i bestyrelsen bliver cc’et på
mails, så alle kan føle med i kommunikationen
mellem bestyrelsen og aktiviteterne.
● Listen færdiggøres søndag d. 13 april til midnat.

11.00  18.00

2. Ansøgninger
Præklinik

Præklinik har søgt 7.000kr til en predeparture training. Fra
næste år vil de gerne have exchange, og de har nu FFF ude
og oplære dem i førstehjælp. Midlerne søges til tværfagligt
samarbejde.
● 40 tilmeldte, tilmeldingsfrist 24. April.
● Møde (hangout) planlægges, for at kunne få
specificeret hvad midlerne skal gå til.
● Præklinik skal fremsende et budget, hvorefter
bestyrelsen vil tage stilling online, for at kunne nå en
afgørelse inden deadline.
● 7.000kr synes dog at være i overkanten.

Sexekspressen

Sexekspressen (6x), ansøger: Anna Døssing.
● 6x søgte 12.000 til to undervisere fra Talerøret, hvor
der forventes at komme 70 IMCC’ere.
● 6x har ansøgt om 2.000 kr. mere til frokost.
● Samt at de har ansøgt om midler til transport.
● De har ansøgt lokalbestyrelse KBH om dette, men
har ikke hørt noget fra dem.
● Mulige løsninger fremsat af bestyrelsen:
○ Løsning 1: De skal kontakte lokalbestyrelse
KBH.
○ Løsning 2: Hvis ikke Lokalbestyrelsen KBH

Supplerende ansøgning fra
tværfagligt arrangement
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vil efterkomme ansøgningen, kan de vende
tilbage til landsbestyrelsen. Dette
videreformidles af JM.
FFF
Transport pulje ansøgning fra
Frederik Martiny
(NAL i FFF)
NorWHO

Frederik Martiny søger 3.138 kr. fra NAL transportpuljen.
● Frederik er den eneste NAL, som har ansøgt denne
pulje siden dens oprettelse.
● Der bevilges 1.490 kr.
● Det pointeres at denne pulje ikke er til transport af
trænere, men derimod til transport af NAL.
Martin fra NorWHO ansøger om 3.846 kr.
● Midlerne skal anvendes til at transportere tre
personer til Geneve.
● Det ansøgte beløb bevilges.
○ Krav: De udsendte skal forfatte nyhed om
deres oplevelser til IMCC Nyhedsbrevet.
● Fremover skal det Internationale udvalg melde ud til
alle medlemmer, at de kan komme afsted til
sådanne arrangementer.

3. Aktiviteter
PIT

Opdatering ang. dialogproces omkring bæredygtigheden af og
etiske problemstillinger i forbindelse med gruppens aktiviteter
 Der skal fundraises midler, da dette menes at komme til at
koste mindst 100.000kr (baseret på evaluering af
Maliprojektet).
 Bestyrelsen vil gerne prioritere bæredygtighed af
aktiviteterne generelt, hvorfor dette prioriteres. Der tales
med DUF og CISU om processen, før der vendes tilbage
til PIT.
 Mulighed for at køre en sådan proces sammen med en
person som skriver speciale undersøges.
 Rapporten vil først blive bestilt, når midlerne er fundet.
 Der skal overvejes hvad man vil have ud af en sådan
undersøgelse, før den søsættes.
 Mulighed for at tage midler fra strategipuljen undersøges.
 Det er, for bestyrelsen at se, et problem at nogle af IMCC’s
udviklingsprojekter ikke monitoreres.
 Jf. handlingsplanen for 2014, så er udviklingsprojekterne
en prioritet, hvorfor en sådan rapport vil blive prioriteret.
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Ved gennemgang af strategibudget kan der evt. tages
stilling til et interval, som kan være medvirkende til at
opstarte denne evaluerings/fundraising proces.
Bestyrelsen ønsker at være med i udviklingen af dette.

Spørgsmål fra gruppen omkring hvor meget man kan tage i
deltagergebyr fra udsendte.
 PIT kan, efter bestyrelsens opfattelse, læne sig op af
beløbet Exchange tager.
 Bestyrelsen antager dog, at PIT selv må vurdere hvad
aktiviteten vil tage i deltagergebyr.
Ansøgning om underskudsdækning fra lokalafdeling Odense
 1.878 kr. forventes der at være i underskud. Der ønskes
dog underskudsdækning op til 3.000kr
 Landsbestyrelsen mener ikke underskudsdækningen er
lokalbestyrelsens bord.
 Der henvises til, at der kan ansøges via en af IMCC’s
puljer.
 MFH tilbyder sin hjælp til at omlægge PIT’s budget.
Malawi

DAGJ orienterer
 DAGJ har haft møde med Malawi gruppen i Odense
sammen med Tomas Gehlert fra sekretariatet.
 Malawi gruppen har gode intentioner.
 Der hevises til at, hvis DUF kan godkende projektet, så
kan IMCC også godkende det.
 Malawi gruppen er i gang med ansøgningsprocessen til
DUF.

Risk Games

DAGJ orienterer
 DAGJ har haft møde med Risk Games i Odense
sammen med Tomas Gehlert fra sekretariatet.
 Det er tidligere IMCC’ere som vil opstarte projektet.
 Risk games er afholdt i (2011) i Odense.
 Landsbestyrelsen er positive overfor projektet.
 Man kan i denne sammenhæng nå ud til
Folkesundhedsvidenskabere, udover medicinere.

Basispakker

MFH orienterer
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Basispakke Øst i Odense d. 6/4 aflyst flyttes på opfordring fra
Odense LB til 24/5 ifm. at Odense holder et socialt arrangement.









Mange af trænerne kunne kun være der på samme
tidspunkt, samt at der kun var to IMCC’ere tilmeldte.
Mulige årsager: Mangel på trænere som kunne, og derfor
har tilbudet muligvis ikke været meldt klart ud.
Derfor bliver det flyttet til den 24. Maj 2014, i forbindelse
med Odenses sommerfest.
Der opfordres til at trænerne mødes i begyndelsen af
semestret, for at organisere og koordinere træningerne.
Basispakkerne prioriteres, da disse er et kerneinitiativ i
IMCC.
Kommunikationen mellem lokalbestyrelserne og
trænergruppen opfordres til at forbedres, for bedre at
kunne koordinere.
Det er blevet aftalt, der skal holdes et møde i
trænergruppen, om hvordan træningerne bedre kan
koordineres.
Landsbestyrelsen pointerer overfor trænergruppen: Det er
ærgerligt at basispakken i Odense er blevet aflyst, og der
er behov for at gøre det mere bæredygtigt. Derfor bedes
trænergruppen om at komme med løsningsforslag til
bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde d. 10. maj.

Ulandsløbet afvikles

Hvad de skal gøre med penge som er tilovers. Ulandsløbet vil
gerne donere disse til Ashipti Denmark.
 Dette omhandler 2.000kr., som ifølge landsbestyrelsen er
udemærket, at disse bliver doneret til Ashipti Denmark.

FFF søger
transportpulje

 Er gennemgået jf. pkt. 2

4. Opfølgning på strategisk handleplan
Økonomisk bæredygtighed
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Siden sidst:
o Bestyrelsen og sekretariatet skal tage kontakt til de forskellige aktiviteter, for at
tale med dem om deres budgetter for 2014.
o De er blevet oplyst om hvad der står på deres aktivitetskonti.
o Regnskabet for 2013 er færdigt.
o Der er blevet afholdt økonomikurser i hver lokalafdeling.
DAGJ har talt med Dekanatet i Aarhus, da der er deadline 15. april.
o Ansøgningsprocessen er i gang.
o JM har talt med dekanatet i København.
o KT vil tale med lokalbestyrelsen i Odense om Dekanatet i Odense, og om at
ansøge.

Klar kommunikation
SKJ orienterer om nyhedsbrev og opfordring til bedre kommunikation på tværs af organisationen.

Nyhedsbrev synes at være en succes.
o Ca. Halvdelen åbner nyhedsbrevet. Dette kan formentligt øges ved at
medlemmerne opdaterer deres emailadresser på deres medlemsprofiler.
▪ Idé om at sende fysisk brev til alle aktive medlemmer om bl.a. dette
budskab.
o Flere og flere aktiviteter har historier eller nyheder, som de gerne vil have i
nyhedsbrevet.
o Nyhedsbrevet holdes fortsat internt.
 Nyhedsbrevet fremadrettet:
o Integrering af videoer
o Mulighed for en kortere udgave af nyhedsbrevet under andet navn end
”Nyhedsbrevet”, med færre nyheder, hvis populariteten stiger.
▪ Også for at kunne imødekomme ideen om ikke at spamme
medlemmerne med alt for mange ‘enkelthistorie mails’
o Overvejelse omkring nyhedsbrevet skal sendes ud til Dekanerne.


Forslag: En form for IMCC tidsskrift med vidensdeling/erfaringsudveksling.



Medlemskommunikation via Winkas
o Alle led i indmeldelse, udmeldelse, tilmeld til event, framelding til event, redigering
af medlemsprofil osv. er gennemgået.
▪ Så folk rent faktisk får noget at vide, og bliver budt velkommen og får de
nødvendige og en forklarende tekst tilpasset den handling de har foretaget
sig.
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SKJ orienterede om organisationskultur generelt og muligheder for at udvikle denne i IMCC.
 Simon skriver mail til bestyrelsen med deadline for tre linjers tekst om hvad IMCC er,
som sendes tilbage til Simon, som sammenfatter en færdig kort tekst.
Medlemsudvikling
 Trænergruppen se pkt. 3
Sammenhængskraft
 Politisk
o I venteposition

Identitet
o Jf. pkt. 4 (klar kommunikation)
 Geografisk
o Sekretariatet er kommet mere ud i landet i år, end hvad de har været tidligere,
hvilket er positivt.
o Lokalafdelingerne blev styrket ved ILONA.
Rammer for frivillighed
 Arbejdsgruppe for udvikling og udveksling i Ulande er gået i gang.
 Internationalt udvalg: (på tegnebrættet)
o Der kom mange gode ideer til ILONA
o Opstart 17.18. Maj i København, der forventes at deltage ca. 15 medlemmer.
o Første dag bliver med fagligt program. Med eksterne input.
o Anden dag bliver konstitueringen af gruppen, med definition af arbejdsopgaver
mv.
o En gruppe skal arbejde med evaluering, og lign.
o En gruppe skal arbejde med hvad en international konference kunne omhandle
på IFMSA niveau.
o Samarbejde med EU, er afhængig af hvilke temaer arbejdsgruppen kommer til at
arbejde med.
 Overvejelse omkring hvilke friheder arbejdsgrupperne/udvalgene skal have, dog er
holdningen at disse selv skal kunne afgøre hvad de arbejder med.
Strategi budget
 Basispakkerne
o Beløbet synes passende
o Sidste år blev der brugt 6.000kr på 2 basispakker.
 Planlægning af Forårsseminar
o Beløbet er passende.
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Trænergruppedrift
o Hovedparten er til opkvalificeringsweekenden.
o Beløbet er passende
Trænergruppe transport
o Beløbet beholdes indtil der kan gives en afgørelse på et godt argumenteret
grundlag.
Klar kommunikation
PR og behovsanalyse i lokalafdelingerne
o Beløbet beholdes.
o Kan f.eks. gå til merchandise og fysisk velkomstpakke
Hardware (film)
o Beløbet synes passende.
o Mulighed for at erhverve kamera.
o Knap 3.000kr er blevet brugt på videoredigeringsprogram og mikrofon.
Rammer for frivillighed
o Udviklingsudvalget 5.000
o Internationalt udvalg 5.000
o Øget rådighedsbeløb 15.000
o Evaluering af klinikophold 8.000
▪ Beløbene er passende
Sammenhængskraft
o Møde mellem landsbestyrelse og lokalbestyrelsesformændene til august.

5. Nyt fra lokalafdelingerne
Aalborg

●
●

Har afholdt hvervedag på forsk. studieretninger.
Har talt om socialt engagement. F.eks.
biografaftale.

København

●

Intet nyt.

Odense

●

Odense har været medvirkende til at arrangere
Forårsseminaret

Århus

●

Deltaget i CISU kursus.

6. Nyt fra sekretariatet
● Personalepolitik er ved at blive udarbejdet.
● Projektor er blevet købt.
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●
●

Tomas har fundraiset 25.000kr til Forårsseminaret.
2013 regnskabet er færdigt.

7. Forårsseminar
● MFH: Afklaring af hvad de personer som er uddannet som “7 gode vaner” undervisere
kan og ikke kan internt i IMCC (skal de afkræve betaling)
○
Der skal komme styr på kontrakter med firmaerne, som giver træninger
internt i IMCC
○
Aftalen er at disse modtager 1.000kr per mand, hvilket synes at være
billigt.
○
De penge der bliver brugt på disse workshops er billigere end
alternativet.
○
Det er kritisabelt, at Forårsseminarets tovholder ikke er blevet
informeret om de midler IMCC har givet.
○
Forårsseminargruppens arbejde skal italesættes mere positivt, og
informationer om gruppens funktion og arbejde skal overleveres bedre til
kommende bestyrelse. Der skal være god og konsistent kommunikation
mellem Forårsseminargruppen og bestyrelsen.
○
Der skal fremover findes en mere klar balance mellem hvor meget
bestyrelsen skal involverer sig i Forårsseminargruppens arbejde. Der kan
evt. Sættes et bestyrelsesmedlem på som en del af
Forårsseminargruppen.
○
Møde i Århus aftales med Forårsseminargruppen, MFH forbereder
oplæg.
8. Succeshistorier siden sidst.
● Vi er uptodate med 2013 regnskabet.
9. Kort opdatering på IMCC’s økonomi
● Udgået pga. tid
10. Nyt fra internationale partnere
● Udgået pga. tid
11. IMCCarbejde meritering ved JM
Mulige initiativer for at værdisætte IMCCarbejdet internt og eksterne, ex. merit og frivilligbeviser
Reklame/info skrivelse til uddannelsesansvarlige overlæger
 DAGJ: blev indkaldt til møde med medicinerrådet i Aarhus i forbindelse med
fremdriftsreformen. Ifm. Dette møde blev det foreslået, at IMCC skulle komme med
forslag til, hvordan man kunne udforme meriteringen for IMCCarbejde.
 JM: Sund Dekanen i KBH vil gerne være med til at se på, hvad for noget IMCCarbejde
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man ville kunne få merit for.
o Hvis noget af IMCCarbejdet kan blive meritgivende, kan det betyde et styrket
IMCC.
o Medicin står dårligt ifm. Med meriteringen. Men andre sundhedsprojekter kan
komme på tale.
o JM er i færd med at tale med Tobias fra sekretariatet om hvad der er af
muligheder.
Bestyrelsen opfordres til at komme med ideer omkring meriteringen enten til Tobias eller
JM.
Meriteringen for IMCCarbejde er en proces som er påbegyndt i København og Aarhus.
o Forslaget forelægges for dekanen i Aalborg af MFH.

12. Paragraf 8a anmodning (anmodning om at blive oprettet som almennyttig forening)
ved JM
● IMCC er i færd med at blive godkendt som almennyttig forening.
○ 3om1’s donationer kan formentligt facilitere dette.
13. Henvendelser til hospitaler mhp. udveksling fra flere forskellige IMCC aktiviteter
ved JM
 DanPal m.fl. har fået henvendelser fra hospitalerne, som er utilfredse omkring
koordineringen af hvilke aktiviteter der henvender sig til hospitalerne for at oprette
exchangepladser og lignende.
o Blåt interessefællesskab (Nordisk præklinik) skal, for at løse
koordineringsproblemet, oprette et Google spread sheet på afdelingsniveau delt
mellem aktiviteterne, hvor de indskriver hvem de har kontaktet.
o MH taler med Exchange om dette.
14. KostMo brug af initiativpulje midler til tshirts.
● Gennemgået på mail
15. Strategisk partnerskab med Medicinerrådet ved JM
 JM har snakket med medicinerrådet om et strategisk partnerskab.
o Dette er inspireret af at det nationale medicinerråd har været partner til IMCC
førhen.
▪ Helt konkret:
● Medicinerrådet vil kunne sende en deltager til SCOME
● IMCC vil have mere pondus i forhold til indflydelse f.eks. ifm.
Meriteringen af IMCCarbejde.
▪ Vi repræsenterer danske medicinstuderende på IFMSA møder og udtaler
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os på deres vegne i div. i Medical Federation.
Vi skal kun indgå samarbejdet for at bruge det aktivt.
Der er et problem i, at der ikke eksisterer et nationalt medicinerråd, men
derimod et lokalt i de fire byer. Men det menes at IMCC godt kan styre et
sådant partnerskab, idet IMCC også er repræsenteret i de fire byer.
● Elif fra København er blevet bedt om at tage kontakt til en kontakt i
Medicinerrådet.
● JM følger op, og underretter bestyrelsen om hvad der kan lade sig
gøre.
16. Stine og Camilla og styrkelse af af lokalbestyrelserne ved JM
 Stine, lokalbestyrelsesformand fra Aarhus, har været på CISU kursus, og er blevet bedt
om påbegynde en proces om hvordan man kunne styrke lokalbestyrelserne. Camilla,
lokalbestyrelsesformand fra Odense, har meldt sig på banen ifm. med dette også.
 Det ville være optimalt at Stine og Camilla inddrages i processerne omkring rammerne
for frivillighed.
 Evt. Kan Stine og Camilla oprette en arbejdsgruppe omhandlende styrkelse af
lokalafdelingerne.
o Midler til dette kan evt. Findes i strategibudgettet, idet landsbestyrelsen bakker op
om dette.
▪ De opfordres til at ansøge lokalafdelingspuljen.
 MFH kontaker Stine og Camilla med henblik på at oprette et udvalg som skal styrke og
definere lokalafdelingernes rolle i IMCC.
▪
▪

17. Print (henvendelse fra KBH) ved HBK
● Udgået pga. tid
18. Holdning til fremdriftsreformen ved HBK
 IMCC var inviteret på universitetet i Aarhus, hvor IMCC blev spurgt om hvad IMCC’s
holdning er til fremdriftsreformen.
 Diskussionen tages op på kommende bestyrelsesmøde.
19. Administrationsstøtte fra grupper der ikke modtager funding ved KT
 Forslag: Lave plan om hvordan aktiviteter, som ikke modtager funding, kan bidrage til
fælleskassen.
 Bestyrelsen vil forsøge at finde modeller sammen med de aktiviteter det drejer sig om.
 KT tager initiativ.
20. Ekstern monitorering og evaluering af klinikopol ved HBK og KT
 Behandlet jf. pkt. 3 (PIT)
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21. Bevillinger fra dekanater ved DAGJ
 Behandlet jf. pkt. 11
22. Mandat til nationale udvalg
 Forslag:
o Gruppen tager stilling til hvad produktet skal være, og der udarbejdes et udkast til
samarbejdet mellem bestyrelsen og udvalget.
Der diskuteres om beslutningskompetencer og bestyrelsens bestemmelsesret.
▪ Der skal lægges op til at der skal udformes kommissorier med
udvalgene, hvor i der står at de refererer tilbage til bestyrelsen, så disse
kan få opbakning til det de finder frem til.
▪ MH er ansvarlig for internationalt udvalg
▪ JHV er ansvarlig for politisk udvalg.
▪ HBK er ansvarlig for udviklings og udvekslingsudvalget.
● KT sender et eksempel til de udvalgsansvarlige.
23. Prioritering af bestyrelsesarbejde
 Til kommissoriemøderne bør der være et bestyrelsesmedlem og en
sekretariatsmedarbejder.
 Bestyrelsesarbejdet skal prioriteres frem for andet IMCCarbejde.
24. Frivillighedspolitik
Ønske om at udarbejde en frivillighedspolitik om hvordan vi behandler hinanden i IMCC.
 RBU har en frivillighedspolitik, som man kunne skele til.
 Også om hvilke værdier vi arbejder ud fra. Skal tænkes i relation til hvad IMCC er, og
hvor foreningen skal hen.
 Overordnet guidelines for hvad vi gør og hvad vi ikke gør.
 Hvad kan man forvente af medarbejderne, og hvad kan man forvente af bestyrelsen.
RBU kontaktes for høre om deres erfaringer.

25. Punkter til næste møde






Trænergruppen
Møde med lokalformænd i august.
Praktikant principper – tale med Tobias
Dagen før eller efter skal bestyrelsen afholde teambuilding arrangement for bestyrelsen.
Diskussion om IMCC’s holdning til fremdriftsreformen.
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