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1. Godkendelse af referat
fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt.
1. maj aftales det, hvem der laver webversioner af referaterne fra april
måned.

2. Puljeansøgninger
Integreret
Sundhed

Har søgt International uddannelses og transportpulje.
Beløbet bevilges.

Cogita

Har søgt initiativpuljen.
Der bevilges 1500 kr. Johan kontakter.

FrontCare

Har søgt nationale uddannelses og
transportpulje.
Der bevilges 1276 kr til LFA kursus. Agnethe kontakter.

Sexekspressen

Har søgt nationale uddannelses og transportpulje.
Der bevilges
Der opfordres til at involvere nye fra Roskilde og Esbjerg (fuld
deltagelse fra lokalafdelinger)
Emmeli kontakter

NorWHO

Ansøgning om at sende delegerede fra NorWHO til WHA.
Internationale uddannelse og transportpulje
Der bevilges til maks. 4 deltagere.
Opfordring til egenbetaling, hvis de vil have flere med. Desuden kunne
det være en idé at kontakte Marie Hauerslev (LO WHO i IFMSA).
Emmeli kontakter.

Bamsehospital
et

Nationale uddannelses og transportpulje
Der bevilges penge til transport af 12 personer fra Aarhus til Gadsbølle.

3. Politisk stillingstagen // guideline [Torsten  10 minutter]
Der er opstået tvivl om, hvad aktiviteter kan udtale sig om på vegne af
IMCC i forbindelse med Sexekspressen Odenses optræden på tv.
Kapitel 6 i 
IMCCs vedtægter
beskriver reglerne for udtalelser.
Desuden står i vedtægterne, at IMCC’s bestyrelse “bør som
udgangspunkt ikke deltage i den politiske debat”. Politisk Udvalg
arbejder med at stille forslag om at ændre netop dette afsnit.
Er man i tvivl omkring regler for udtalelser, kan landsbestyrelsen
kontaktes.

4. Ansøgninger til Folkemødet 2016
Uland

Uland godkendt.
Svarer: Sanne
Der må sendes 3 personer. Vi arbejder på at få plads til flere.

Sexekspressen

Sexekspressen godkendt.
Svarer: Sanne
Der må sendes 3 personer. Vi arbejder på at få plads til flere.

Transport

Sanne har lavet en beregning af, hvad det ville koste at tage hhv. bus,
fly eller tog til Bornholm.

Beslutning om endeligt antal deltagere og
transport tages til mødet 1. maj

5. Stormødet 2016: Programlægning og opdatering [15 minutter 
Torsten + Johan]
Program

Udkast til Open Space:
 Runde 1: Hvad gør os til IMCC?
 Runde 2: Eventuelt nyt navn  hvilke konsekvenser ville det
have? Hvad ville det gøre ift. vores synlighed?
Skal “Grill din landsbestyrelse” tilføjes til programmet?
Beslutning: Nej, vi skal holde fokus på de to vigtige emner, der skal
diskuteres.
Husk at skrive inputs til Johan og Torsten på Slack.

Navneproces

Resultater fra Stormødet gives videre til eksterne, som kan arbejde
videre med navneprocessen.

6. International refusion for AIR + puljeansøgninger [Fælles]
Praktiske
forhold ved
international
refusion

Ved sidste møde blev det vedtaget, at der skal være 25% egenbetaling
på internationale møder/konferencer. Nu diskuterer vi de praktiske
omstændigheder.
Forslag: Vi dækker det der søges i puljeansøgningerne. Hvis der søges
om både kost og logi dækkes op mod 75%  ligesom ved
IFMSAmøder.
Diskussion: Der skal laves mere gennemsigtighed på hjemmesiden, så
folk ved, hvad der kan søges om.
Der skal laves en liste over diæter. Kunne det være en
praktikantopgave?
Beslutning: Vi holder fast ved 25% egenbetaling. Så få regler som
muligt. Eventuelle problemer i forbindelse med nye retningslinjer skal
løses ved at gøre det tydeligt på hjemmesiden, hvad der kan søges
dækket af IMCC.

AIR’s udgifter

Oplæg: Der mangler retningslinjer for, hvorvidt AIR har egenbetaling
eller får alt betalt ved internationale møder. Tidligere har det været lidt
uvidst, hvem der har betalt selv og hvem der har fået det dækket.

Gebyret for deltagelse på IFMSAmøder er
steget i de senere år  deraf også de
generelle ændringer ift. international refusion.
Diskussion: Skal der skelnes imellem IFMSAmøder og andre
internationale møder? Det at deltage på internationale møder skal ikke
være eneste motivation for at tage posten som AIR, men økonomien
skal heller ikke holde folk fra at stille op.
Beslutning: Ved IFMSAmøder dækkes AIR’s udgifter 100%. AIR’s
udgifter ifm. andre internationale møder tages op som diskussionspunkt
til mødet den 1. maj.

7. Budget for forberedelsesmøde til Women Deliver [Emmeli]
Det besluttes, at der skal bruges penge på at holde et fysisk
forberedelsesmøde.

8. Ny sekretariatsleder [Chehri]
Husk at læse ansøgningerne undervejs.
Forslag om at Chehri kunne opsøge nogen, der har erfaring med
ansættelse af personer i IMCC, hvis hun har brug for tips og tricks.

9. Afslutning  Evaluering af mødet + evt.
Kontorstatus i
Aarhus

Opdatering om Agnethe og Torstens deltagelse i MR’s møde den 6.
april. Læs nærmere i Torstens referat.

Næste
bestyrelsesmø
de

Vores fysiske møder bliver meget lange. Skal vi behandle
puljeansøgningerne aftenen inden?
Det kan ikke lade sig gøre for det kommende møde (d. 1. maj), fordi
ikke alle kan den aften.

