Referat:
Indholdsfortegnelse:
Formalia:
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Puljeansøgninger [Gennemgang ved økonomiansvarlig / Puljeansøgningsudvalg]
Bestyrelsesinternat
(Lukket pkt.)
Nye lokalafdelinger
TOM2
Update på August Meeting 2016 i Mexico

Formalia:
Referat OLM d. 22082016
Landsbestyrelsen 2016
Tidsperspektiv: kl. 1921, varighed: 2 timer.
Tilstedeværende:
● Sarah Chehri
● Emmeli Mikkelsen
● Torsten Merinder
● Agnethe Neergaard Fallesen
● Caroline Juhl Arnbjerg
● Sanne Friis Højland
● Mikael
Manglende medlemmer:
● Johan
Referent:
● Torsten

Ordstyrer:
● Sarah Chehri
Link til hangout:
https://hangouts.google.com/call/slt2p25ialj6zcvhueu6b6v42aa

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Godkendt

3. Puljeansøgninger [Gennemgang ved økonomiansvarlig /
Puljeansøgningsudvalg]

Kostmo

KostMo er behandlet  og der er givet svar.
Beslutning: Tildeling.

Integreret
Sundhed

25.987,71 kr.  international konference 
Beslutning: Der gives afslag  KostMo kontaktes for at finde andre
muligheder.

Refleks
(IMCCUland)

Reflekskursus  IMCCUland:
Beslutning: Tildeling af det fulde beløb (1050 kr.)

Refleks
(TAMIDA)

Reflekskursus
Beslutning: Tildeling af det fulde beløb (3232,80 kr.)
Puljeansøgning fra SexInuk modtaget d.d.  b
 ehandles på
fortkommende møde (d. 28.29.); bestyrelsesweekend.

4. Bestyrelsesinternat
a. Baggrund:Chehri møde med Henning ang. program for lørdag.
Fordeling af opgaver
i.

Logistik
1. Bil og transport

ii. Madindkøb
iii. Inspirationsoplæg fredag aften.

b. Type af punkt: [Beslutning,
Orientering]
Oversigt

Bestyrelsesinternatet bliver rigtig godt!
Vi kommer i dybden med både bestyrelsesarbejdet, samt med det
personlige aspekt af det at være landsbestyrelse.

Program

Fredag er lokalbestyrelsesdag (med bl.a. også evaluering af
nationale og lokale arbejde).
Chehri sørger for underholdning om aftenen.
Lørdag er Hennings dag.
Efter frokost:
Søndag er Chehri’s dag  med landsbestyrelsesmøde.
Eget møde holdes også af lokalbestyrelserne weekenden efter; i start
september. Det kunne være godt hvis vi fik summeret det input som vi
fælles, mellem lokalbestyrelserne og landsbestyrelsen, kan anvende til
implementering.

5. (Lukket pkt.)
6. Nye lokalafdelinger
a. Baggrund: Orientering og opdatering af hvor langt vi er kommet, og
hvad der er næste trin.

b. Type af punkt: [Orientering]

IMCCRoskilde

Ikke udsigt til succes, grundet måden studiet (og byen) fungerer i
Roskilde.

IMCCNæstved

Der er igangsat en række tiltag ift. at opstarte denne kommende
lokalafdeling.
Der er ikke introduktionsdage  der er ikke foreningsdage i Næstved.
Der er fundet kontakt til lærer og til studerende  at finde ud af
hvornår der kan kommes og igangsætte IMCCNæstved.
Der er taget initiativ til arbejdsgruppe sammen med
Bamsehospitalet, FFF og Sexekspressen.
Der knokles fra Sekretariatets side ift. opstart af IMCCNæstved.

IMCCEsbjerg

Møde i juni i Aarhusgruppen  mellem
kontaktpersoner. Ift. at få startet lokalbestyrelsen i Esbjerg; og at
samle de givne aktiviteter allerede aktive i Esbjerg (6x, KostMo, og
Bamsehospitalet)
Forslag til lokalbestyrelsestiltag: De lokale aktivitetsledere der
finder 12 reps. fra hver aktivitet  med konstituerende møde og valg.
Deadline d.d. ift. om Esbjergenserne ville have hjælp fra os ift.
gennemførsel; med primær kontaktperson værende Sanne Friis
Højland.

7. TOM21
c. Baggrund: IFMSA laver et genkald i morgen vedrørende host til TOM2
i december. De er interesseret i at komme til København inkl. møde
vores sekretariat. Er vi interesseret?
d. Type af punkt: [Orientering]

TOM2

TOMmøde er et bestyrelsesmøde for IFMSA’s bestyrelse. Den ene
halvdel af møderne er under generalforsamlinger; den anden halvdel er
udenfor møderne.
Overvejelsen er: Skal IMCC afholde TOM2mødet her over jul/nytår?
Bl.a. da det giver god mening for IFMSA (økonomisk  med 2 fra
Danmark i den nye bestyrelse); og samtidig at de er ved at opbygge et
nyt sekretariat; og endelig ift. at de ikke har fundraisingerfaring.
IMCC kunne profitere ved dette ift. at få lokal forankring af det
internationale arbejde; både ift. IMCC som hele, og i forhold til
Sekretariatet; samt sparre ift. udfordringer mht. den nuværende tilstand
i IFMSA og IMCC’s strategiarbejde.
25 mennesker er den største forsamling af mennesker der kan
ankomme  holde det i Studenterhuset i Kbh; og ellers bruge Panum.
Indlogering kunne evt. være på hostel, hvis ikke privat er
tilfældet/muligt.
Vi kan risikere at have udgifter ifm. afholdelse; særligt hvis vi ikke kan
huse bestyrelsen privat.
Vores afvejninger:
● Har vi kapaciteten?
● Hvad er vores økonomiske aspekt i dette?

1

Team of Officials’ Meeting [Bestyrelsesmøde i IFMSA]

Beslutning udskydes til kommende
weekend ift. om IMCC ønsker at gøre noget i denne retning; og at
vende det her.
→ Hvis sekretariatet skal involveres, er tidspunkt mellem jul og nytår
udelukket.
Monica kontaktes af Caroline ift. at bestyrelsen giver grønt lys ift. at
lave den indledende vurdering af hvordan det kunne lade sig gøre;
planlægningen, praktikaliterne, etc.

8. Update på August Meeting 2016 i Mexico
e. Type af punkt: [Orientering]
Pkt. flyttes til fortkommende weekend grundet omfang, med fuld update
d. 29. august, 2016.

Afslutning og evt.:
● Ledelsesguidelines: Link her

● Til info: MR  Konstituerende infomøde d. 5/9
Møde afsluttet: [20:22]

