Landsbestyrelsen 2016
Bestyrelsesmøde d. 12.02.2016
1. Formalia
Tilstedeværende:

Landsbestyrelsesmedlemmer:
Johan, Caroline, Sanne, Agnethe, Emmeli, Chehri,
Torsten
Eksterne deltagere: T
obias

Valg af ordstyrer:

Agnethe

Valg af referent:

Tobias

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Tidsramme:

Kl. 10:3016:00

2. Godkendelse af
referat

fra forrige bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Finansiering af internationale møder for ikkedelegerede og IMCC’ere med

positioner i IFMSA.
Det nuværende system for IFMSAdeltagelse har visse huller ift.
mødedeltagere, som ikke er med i delegation.
Hvis IMCC’ere, som beklæder IFMSAposter skal optage pladser i
delegation, vil det levne meget få frie pladser i delegationen. Diskussionen
er principiel og handler også om hvilke forskellige internationale
arrangementer, som støttes og på hvilken måde.
Diskussion og afvejning af:
 De finansielle overvejelser
 De principielle overvejelser
Vi får som udgangspunkt 75% dækket af international transport fra DUF.
I henhold til det principielle diskuteres det hvorvidt vi, som NMO (IMCC),
kan stå inde for at vi har en udvælgelse af en delegation; og trods dette
har folk fra IMCC som reelt set varetager positioner i IFMSA imellem
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4. Puljeansøgninger

Også de for sent indkomne ansøgninger behandles på indeværende
bestyrelsesmøde.
Der oprettes ny pulje til brug for aktivitet i de nye lokalafdelinger.
Denne kommunikeres på hjemmesiden.
Ida
Ditte

Kan sende refusionsseddel på det søgte beløb.

Pia

Transport dækkes for hele Maltadelegation ved ansøgning til
landsbestyrelsen. De 50 pct. af Pre GAgebyr dækkes ikke. Men der ses
nærmere for en model for dette fremadrettet.

5. [Lukket punkt]

6. Samarbejdsaftaler
Afholdelse

Der er fastlagt møder 14/3, 17/3 i Aarhus samt 15/3 og 16/3 i ¨
København. Dette kommunikeres på ILONA samt i diverse medier, hvor
det bliver muligt for den enkelte aktivitet at booke tidspunkt.

Indhold

Samarbejdaftalen er blevet tilrette efter indput bl.a. fra Landsbestyrelsen
2015. Samarbejdsaftalen gennemgåes på onlinemøde 24. februar.

7. Rykning af marts møder
Møde den 13. marts fastholdes.
8. Sexekspressen
Kontaktper
soner

Alle medlemmer i landsbestyrelsen skal kunne kontaktes for at gøre det
nemt for aktiviteterne. Der bestræbes på intern koordinering i
landsbestyrelsen overvejende gennem den valgte kontaktperson, gerne
ved gensidig orientering.
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Frivilligbevis

Sekretariatet tager kontakt Sexekspressen for at lave en fælles
løsninger. Eventuelt en kombination af frivilligbeviser nationalt og
diplomer lokalt.

AIDSfondet

AIDSfondet søger frivillige S
experter.NAL sexekspressen orienteres.

9. Trænergruppen
Certifikat

Der er fra deltagere ønsker om certifikater for undervisning ifm.
træninger. Trænergruppen opfordres til at forholde sig til hvad de synes
om diplomer, så de eventuelt selv kan lave en skabelon.

TNT til efteråret

Overvejelser internt i bestyrelsen, evt. til næste møde, om hvorvidt der
skal afholdes en TNT til efteråret.
Der tales kort om en model om gennemførelsen af træninger i henhold til
evt. at afholde en mindre TNT end tidligere; og i stedet koble dette til at
der afholdes flere træninger ved de enkelte trænere.

Stormøde

Ved evt. stormøde kan Trænergruppen med fordel indtænkes.

10. [Lukket punkt]

11. Tobias’ barsel
Tobias’ barsel

De 14 dages barsel umiddelbart efter fødsel afholdes med afløser.
Senere barsel afholdes via ekstern afløser.

Praktikant

Der er mulighed for flexjob praktikant i København. Der sendes
yderligere oplysninger til landsbestyrelsen.

12. ILONAgennemgang
Handlingsplan og præsentation tilrettes.

13. Forårsseminaret 
(Agnethe)
a. Landsbestyrelsestid
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Der arbejdes videre med indhold til dette.
14. ESBJERGtransport: 
6x (og andre aktiviteter) (ved Emmeli + Torsten)
Puljer til arbejdet oprettes.
15. Opdatering på nye lokalafdelinger og hidtidige arbejde
Roskilde

Der har været samtale med frivillige på RUC. Mulighed for integration .
Løbende tilstedeværelse på RUC. Desuden hvervning på University
College.

Esbjerg

Er bedre end RUC fordi de har afholdt 2. launchmøde.
Columbusmission afholdes vha. busser. Desuden indmeldelse i
forskellige uddannelsesgrupper. Der er uddannet to sexperter.

Infomateriale

Der udarbejdes generelt infomateriale til info og hvervning i fællesskab
mellem Roskilde og Esbjerg. Arbejdet samles af kommunikations
medarbejderen, så det kan anvendes i hele organisationen.

16. “Studerende for sikre patienter”mail
Aalborg Lokalbestyrelse informeres om gruppens eksistens og opfordres
til at undersøge nærmere hvad gruppen står for mm.
17. Evaluering af mødet
Opfordring til øget struktur.
Præcisering af punkternes karakter ift. eksempelvis diskussion,
orientering.
18. Punkter til tilføjelse til næste dagsorden:






Gennemgang af samarbejdsaftale
Odense
Evaluering ILONA
Særlig støtte til dyr konference
Valg af koordinator for Internationalt Udvalg

