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Bestyrelsesmøde d. 30.03.2015
1. Formelt
Tilstedeværende:

David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten
Wørmer, Stine Frost Hedegaard, Tobias Abell
Nielsen, Jesper Mølgaard, Frederik Martiny

Valg af ordstyrer:

David Gryesten

Valg af referent:

Jesper Mølgaard

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Tidsramme

Kl. 916

2. Ansøgninger
Bastian Pedersen søger den internationale uddannelses
og transportpulje til deltagelse i PræEuRegMe.
Torsten Vinding Merinder søger puljen til samarbejde på
tværs af projekter/undergrupper på vegne af PræKlinik.

Janni Bækkelund Petersen søger puljen til samarbejde på
tværs af projekter/undergrupper til sparring på tværs af de
grønne aktiviteter.

Det fulde beløb bevilges.
Da der er ansøgt efter
afholdelsen af arrangementet,
kan der maksimalt bevilges
halvdelen af det fulde beløb.
bevilges
Det fulde beløb bevilges.
På næste bestyrelsesmøde
tilføjes et punkt vedr.
Interessefælleskabsmøder i
fremtiden

Nynne søger international uddannelses og transportpulje.

Fulde beløb bevilliges.

PIT

Dækning af udgifter i forbindelse
med PIT bevilges.

3. Aktiviteter
Psykobs

Projektbeskrivelse Aalborg sendt til orientering. Bestyrelsen støtter op om
initiativet. Det ser indgås dialog om aktivitetsgruppens nationale struktur

Landsbestyrelsen 2015
Bestyrelsesmøde d. 30.03.2015

Uland
preEURegMe

EURegMe

PIT

ifm. udvidelse af aktiviteten til flere byer. Det gøres opmærksom på det
internationale potentiale i aktivitetsgruppens arbejde.
Forslag til særaftale ift. bl.a. økonomi og administration. David inviterer til
fælles møde med Uland.
Bestyrelsens/sekretariatets deltagelse
Deltagelse ved: Stine Frost, David Gryesten, Monica Kujabi og eventuelt
Frederik Martiny.
Forventningsafstemning vedr. bestyrelsesdeltagelsee, og konkrete
aktiviteter til EuRegMe. EuRegMe (inklusiv preEuRegMe) OC inviteres til
BM efter afholdelse.
Orientering ved David Gryesten og Monica Kujabi efter PIT årsmøde.
Velkommen til Signe der er ny NAL. Det er særlig opmærksomhed på
aktivitetsgruppens udfordring ift. Fremdriftsreformens indvirkning på
aktivitetsgruppen.

4. Opfølgning på strategisk handleplan
Process/Milep
æle

Status pt

Forefaldende
opgaver?

Opsummering ved David Gryesten.
Deadline for baseline undersøgelse d. 7.4.
Derefter opstartes lokale strategimøder
National stormøde flyttes fra 23.5. Dette diskuteres da Aalborg ikke kan
møde op den dato. Muligheden for at holde møde d. 25. eller 30.
undersøges
Der er pt. over 200 der har udfyldt spørgeskemaet.
Der er planlagt/afholdt LAL/LØA møder i alle lokalbestyrelser.
Opkvalificering af lokale strategigrupper.
Analyse af spørgeskema fra d. 7. og en uge frem.
Økonomisk analyse
SWOT/PEST analyse
Efterundersøgelses kommunikation: Differentieret kommunikation inkl.
kommenteret hæfte. Blikfangs plakat og folder.

5. Opfølgning på opgaver fra sidste møde
Rediskussion
af todolister

Der skal skrives til lokalafdelingerne om CISU kursus i efteråret. Stine
Frost skriver et udkast til hvad man kan få ud af det.
Der laves en mere tilgængelig udgave af en IMCC designmanual.

6. Nyt fra lokalafdelingerne
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Generelt

Der er ikke kommet nyt fra Esbjerg.
Bornholm arbejder roligt frem mod undervisningsbesøg med FFF
og 6X

Aalborg

Kører godt.

København

LAL/LØAmøde afholdt i København

Odense

Frederik Martiny støtter op om lokalbestyrelsens arbejde.

Aarhus

Der har været møde i Aarhus Ungdoms Fællesråd (ÅUF)

7. Nyt fra internationale partnere
Diskussion om oprettelse af en National Public Health Officer (NPO)
Der oprettes en koordinator for SCOPH under internationalt udvalg. Der kommer kald ud.
Spørgsmål fra Anna Rasmussen der netop har været udsendt som IMCCs repræsentant til en
delegation med udenrigsministeriet:
Skal IMCC investere i at have IMCC’ere afsted på denne måde?
Vi er meget imponerede over hendes arbejde og hvad der er kommet ud af det. Vi vil meget
gerne arbejde videre med at IMCC'ere får informationer om møder, muligheder for at komme
afsted i rammen af IMCC, og rustede til at komme afsted. Monika arbejder videre med et
arbejdsdokument.
Nyt punkt i ansøgningsskema:
Der tilføjes et punkt til ansøgningsskemaet til internationale delegationer vedr. outcome og
hvordan det kan bruges i IMCC efterfølgende.
8. Nyt fra sekretariatet
Generelt

Orientering ved Tobias Abell om MUSsamtaler og arbejdsopgaver.
Tobias Abell og David Gryesten kommer med udspil til sekretariatets
fremadrettede fordeling af arbejdsopgaver.
Fremadrettet indgår sekretariatet i højere grad ved
bestyrelsesoverleveringen.

Fagforening (lukket punkt)

Beslutning efter indstilling til videreføresel til og med 2015.
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9. Opdatering på IMCC’s økonomi
NØAmøde

Frederik Martiny går videre med at afholde NØA møde. IMCC
dækker udgifter og deltagernes transport.

10. Reform af tipsregler og samarbejde
Orientering ved David Gryesten.
Ved manglende tilbagemelding reageres hurtigt.
11. CISU
CISU holder GF 25/4. Katja Staun deltager på vegne af IMCC.
12. Eventuelt
Bestyrelsesmøde d. 2.5. afholdes kl. 09.00.
Frederik Martiny giver et overblik over events til 65 års jubilæet til næste møde.

