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Indholdsfortegnelse:
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde:
Puljeansøgninger [Gennemgang ved økonomiansvarlig]
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Eventuelt:

Formalia:
Landsbestyrelsen 2016
Tidsperspektiv: kl. 1618, varighed: 2 timer.
Tilstedeværende:
● Sarah Chehri
● Caroline ArnbjergNielsen
● Johan Egholk
● Torsten Merinder
● Sanne Højland
● Agnethe Fallesen
● Emmeli Mikkelsen
● Mikael Bjerrum.
Referent:
● Emmeli Mikkelsen
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OLM = Online Møde

Ordstyrer:
● Sarah Chehri

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde:
Referat godkendt

3. Puljeansøgninger [Gennemgang ved økonomiansvarlig]
Ashipti

Ansøgning på 4470 kr. til deltagelse i DUF refleks godkendt.

Henrik
Johansen

Ansøgning om 2719 kr. til deltagelse i T4All i Portugal støttes
med dækning af deltagergebyr på 967 kr.

Torsten

Ansøgning om dækning af 75 % af preGA gebyr i Mexico (235 €)
godkendt.
[Ansøger ikke til stede under behandling af denne post, grundet
interessekonflikt]

FFF

Underskudsgaranti op til 15.000 kr, dvs. 3000 kr. pr. person for 5
personer, godkendes i relation til ansøgning.

4. AM aflysning samt aflysningspolitik
Aflysning til
EuRegMe16
og AM16 

Det er egentligt den delegeredes eget ansvar at have en
afbestillingsforsikring på flybilletten. Dog har vi ikke tidligere klart
meldt ud hvad, vores politik er i forbindelse med aflysning.

refusion af
flybilletter

Dækning af
flybillet til
WHA

Der skal udarbejdes en delegeret kontrakt, hvor det
specificeres hvad, der forventes af de delegerede før og under
internationale møder og konsekvenserne i tilfælde af aflysning.
Fremover skal det være den delegeredes eget ansvar at sørge
for at pengene kan returneres ved aflysning.
Dækning af yderligere udgifter til flybillet grundet flyaflysning.
Dette er en sag mellem flyselskabet og deltagerne, og IMCC
dækker derfor ikke i forbindelse med dette.

5. Generalforsamling
Deadlines

Generalforsamlingen er sat til at starte fredag d. 21. oktober.
Deadline for indkaldelse til GF samt forslag til dagsorden d. 2.
september.
Deadline for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på
GF (dvs. vedtægtsændringsforslag, osv.) er d. 30. september.
Deadline for udsendelse af endelig dagsorden samt regnskab
er d. 7. oktober. Deadline for ændringsforslag til indsendte forslag
er d. 14. oktober.

Arrangering

Odense lokalbestyrelse står for arrangeringen. De efterspørger et
budget. Der må bruges DKK 85.000 kroner:
● Lokale: 12.000 kr.
● Transport: 30.000 kr.
● Socialt program: 10.000 kr.
● Forplejning: 18.000 kr.
● Kompetenceudvikling: 15.000 kr.

6. [Lukket punkt]

7. Bestyrelsesinternat i august
Sted

Vi skal være hos Johan.

Program

Repræsentanter fra lokalbestyrelserne er med fredag.

Henning kommer lørdag.
Bestyrelsesmøde søndag.
Logistik

Mikael og Sanne står for logistik.

8. Muligheder hos Infomedia
Via DUF får vi nu gratis dækning på ordet “IMCC”. Vi kan få
søgekriterier på alle aktiviteter, i både skrevne og online
medieformer, for 12.000 kr. pr. år.
Det besluttes, at dette er for mange penge, da vi på nuværende
tidspunkt ikke er meget i medierne.
I stedet lægges fokus på at aktiviteterne kan fortælle til
sekretariatet / Torsten hvis disse er med i medierne; så vil vi
sprede nyhederne på vores kanaler.

9. Debrief på Folkemødet
Spørgeskema er sendt ud, og der afventes svar. Uland,
Sexekspressen og UAEM havde debattid.
Det har været en positiv oplevelse for IMCC og deltagerne. Det
skal promoveres til GF og overleveres til den næste bestyrelse.
10. [Lukket punkt]

11. Næstved LAUNCH!
Brev til LAL’er for Bamsehospitalet, FFF og Sexekspressen i
København. Disse aktiviteter kunne være gode at bruge til at
rekruttere medlemmer til ny lokalafdeling i Næstved, ligesom i
Esbjerg. Vi stiller som krav, at hver aktivitet sender 12
personer/en gruppe til at hjælpe med opstart af ny lokalafdeling.
Brev sendes ud mandag. Planlægningsmøde i midten af august.

Eventuelt:
Lokalbestyrel
sesweekend

Lokalbestyrelserne holder fælles bestyrelsesweekend den 2.4.
september. Aarhus lokalbestyrelse har styr på det og behøver
ikke hjælp!

