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Punktets overskrift Uddybende forklaring Besluting/Til 
Orientering/Diskussion
/Uddelegering 

Afsat tid Ansvarlig 

 
1. Formelt 

Tilstedeværende: David Alexander Gryesten, Katja Staun, Monica 
Kujabi, Morten Wørmer, Stine Frost, Tobias Abell, 
Jesper Mølgaard, Frederik Martiny 

Valg af ordstyrer: David Gryesten 

Valg af referent: Tobias Abell 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmøde 30/03/2015 

Referat godkendt. 
NB. Lukkede punkter placers fremadrettet i “gemte 
referater”, på drev hvor kun bestyrelse har adgang. 

Tidsramme To timer 

 
2. Ansøgninger 

Rasmus Bo Hasselbalch 
Søger 9788,- kr. (Internationale 
uddannelses- og transportpulje) 

Det fulde beløb bevilges.  Der skal fremadrettet laves 
aftale med aktivitetsgruppen om procedure for afklaring 
af antal deltagere som sendes afsted.  

Henrik Vitus Bering Laursen 
søger 4.400,- kr. (Internationale 
uddannelses- og transportpulje) 

Det fulde beløb bevilges, hvis ikke der er muligt at 
modtage midlerne fra ekstern part. 
 

Nynne Nørgaard 
søger 1193,- kr. (Internationale 
uddannelses- og transportpulje) 

Det fulde beløb bevilges.  

Fie Kirstine Udby Lapsin 
søger 2400,- kr. (Internationale 
uddannelses- og transportpulje) 

Det fulde beløb bevilges. 

Rasmus Bo Hasselbalch Halvdelen af det søgte beløb bevilges -jf. IMCC 
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søger 5277,74,- kr. (Internationale 
uddannelses- og transportpulje) 

retningslinjer for puljer- da ansøgningen er indsendt 
efter arrangementets afholdelse.  

Christine Hornshøj Sørensen 
 

Behandling af ansøgning udskydes til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
3. Aktiviteter 

Forsikring af 
IMCC’s udsendte 

Bestyrelse og sekretariat udarbejder en responsiv model for 
forsikringsdrift og -betaling fremadrettet. Det er bestyrelsens ønske, at der 
ikke opstår profit på driften af forsikringer. 

Kommunal støtte Tomas Ghelert og Frederik Martiny undersøger rammer for kommunal 
støtte og vurderer i den forbindelse hvad der er rimeligt at søge til ift. 
vores projekter og risiko for at miste støtte. På baggrund af dette indstilles 
forslag til interne retningslinjer til næstkommende bestyrelsesmøde.. 

Partnerskabs- 
projekter 

Orientering. 

 
4. Opfølgning på strategisk handleplan 

Strategi- 
analyser 

PEST(EL)-analyse udarbejdes som del af det strategiske forarbejde. 

Lokale grupper Orientering. 

 
5. Opfølgning på opgaver fra sidste møde 

Udsendes efter mødet. 

 
6. Nyt fra internationale partnere 

Orientering. 

 
7. Eksterne 

 Der deltages i  Health and Development Network. 
 
  

 
8. Nyt fra sekretariatet 
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MUS Input til MUS kan sendes til David Gryesten.  

Globale læger Har ønsket orienteringsmøde med IMCC, hvilket sekretariatet 
følger op på. 

 
9. Opdatering på IMCC’s økonomi 

Fakultetspenge Søgning varetages i år af sekretariatet. 

 
10. Internt 

Dato for kommende 
møder 

17/4/2015 - Bestyrelsesmøde. 
2/5/2015 - Bestyrelsesmøde. 

 
11. Succeshistorier siden sidst 

● Inddragelse i strategiarbejdet. 
● Mange tilmeldte til  frivilligpolitisk udvalg. 
● Ambitiøs Train New Trainers. 

 

     

 



 




