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FORMALIA:
Hvor: Lokal Generalforsamling IMCC Roskilde - d. 11-10-2018
Referent:
Torsten

Ordstyrer:
Simon / Astrid

Deltagere:
Simon Kjær
Astrid Meyer
Torsten V. Merinder
Laura Nørager Jacobsen
Clara Bruun
Anna Berg Hansen
Kristine Svinning Valeur
Ida Cintin de Aguiar

Ikke tilstede:
ia.

Tidsperspektiv for
mødet:
19-21

→ Event-link
Formalia:
| Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden gennemgås og alle godkender denne.

| Godkendelse af referat fra sidste møde:

Tidl. referat godkendt før nærværende møde.

DAGSORDENSPUNKT:

REFERAT:

1. Valg af dirigent, referent (og
stemmetæller.)

Deltagerne til generalforsamlingen melder ind, og følgende vælges:
Dirigent: Anna Berg Hansen opstillet
Referent og stemmetæller: Torsten V. Merinder opstillet
Enstemmigt vedtaget - Anna overtager dirigentposten.
Forretningsorden følger standard-forskriften for IMCC’s generalforsamling.
Stemmeberettigede: 9/9

2. Godkendelse af dagsorden og
forretningsorden for Generalforsamlingen

Vi gennemgår dagsorden til GF.
Denne er opdateret jf. vedtægterne.
Spørgsmål og svar: Man skal være medlem af IMCC for at stemme.
Dagsorden godkendt enstemmigt. (9/9)
Referat fra sidst er godkendt.

3. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning

Afstemning: Enstemmigt vedtaget forretningsordenspraksis.
Lokalformand Simon Kjær fremlægger.
Lokalbestyrelsens beretning (opsummerende):
- Startede ud som 5 pers. i lokalbestyrelsen - haft en række
planer og visioner for styrkelsen af IMCC Roskilde
- Særligt fokus på empowerment af RUC’ere og aktiviteter rep.
her.
På RUC:
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IMCC Earth, IMCC FAIR har været på RUC - været på pop-up event i
kantinen, undersøgt ift. tid under forelæsninger.
Umiddelbart: Positivt, snakket med en del folk - fokus på at
aktiviteterne er det centrale. (lokalbestyrelsen som facilitator af
aktiviteternes muligheder i Roskilde).
Frafald i lokalbestyrelsen af forskellige årsager i løbet af året:
Udfordringer m. sideløbende fuldtidsarbejde for
lokalbestyrelsesmedlemmer.
Om RUC: Mange bor i København, ikke i Roskilde. Studiemiljø på
Roskilde Uni kan være udfordrende med baggrund i at mange tager
tilbage til København efter endt studiedag.
Fokus på fremadrettet forløb er anbefalingen i mindre grad at
opretholde en lokalafdeling konstant på RUC - men i stedet gennemføre
formål og aktivitet i Sjælland (med Roskilde og København som base).
Konkluderende: Lokalbestyrelsen Roskilde opfordrer til kommende
bestyrelse ift. at empower aktiviteter - til at lave lokale aktiviteter.
(Man kan godt bo i København.)
Særligt PsykOBS har fokus på Roskilde.
Lokalbestyrelsen i Roskilde får nok mest ud af at hjælpe aktiviteter med
opstart; med midler, med kontakt (f.eks. til Absalon), mv. (kan sagtens
bo i København, men have aktivitet i Roskilde).
Spørgsmål og svar:
Q: Hvad er vigtigheden i at have en lokalafdeling i Roskilde?
- A: Fordi det er vigtigt med lokal repræsentation ift. bidragsyder
(særligt DUF), samt en god mulighed for IMCC og aktiviteter.
Fokus har i opstartsfasen været på at der skal være en siddende
lokalbestyrelse til stede på RUC altid, men i høj grad kan fokus skiftes til
de lokale events og aktiviteter.
Q: Andre uddannelser mulige ift. RUC (udviklingspotentiale)?
A: Der er en på Absalon. Her kører de dog ikke semestre; meget i
praktik. Studiemiljøskulturen er desværre ikke så meget til stede som i
andre af universitetsbyerne. (der er infodage derude, men sjældent
foreninger der er aktive der derude).
→ Man kunne godt tage derud, men mere udfordrende end andre
steder, da der ikke for nu eksisterer en central frivilligkultur.
Masser af potentiale - tænk på målet: En lokal aktivitet - jo mere lokalt,
jo bedre. Jo flere kan der potentielt være i lokalbestyrelsen.
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Masser af erfaringer er blevet gjort: Grundstenene er lagt - og der er
masser af økonomi at køre på.
Q & A: Hvis akt. i København laver akt. i Region Sjælland, kan det være
med fokus / udgangspunkt i Roskilde?
→ Kan registrere sig i Roskilde, bo i København, men lave alle ens lokale
akt. i Roskilde.
Q: Hvad er next step?
A: Anbefaling: Brug ressourcerne, og pengene, til at engagere akt. i
København eller i Odense. Til at ville lave en akt. - understøtte
fundamentet som en lokalbestyrelse kan udspringe af.
Q: Brug for akt. på kort sigt laver akt., eller meldt ind i IMCC Roskilde?
Hvad er der behov for?
A: Helt kort sigt: Ny lokalbestyrelse, samt flere medlemmer. På længere
sigt, kigge på at lave en lokal akt. - f.eks. som PsykOBS er i gang med.
Godt med en lokal aktivitetsleder + Lokal økonomiansvarlig.
Q & A’s: Dokumentation i form af spreadsheet - behov for
dokumentationsansvarlig. På kort sigt: Melde ind i IMCC Roskilde.
- Kort sigt: Lokalbestyrelsen & sikring af medlemmer i IMCC
Roskilde.
- Langt sigt: Lokale aktiviteter der øges i tilstedeværelse i
Roskilde og i Sjælland.
Q: Praktisk, f.eks. ift. Bamsehospitalet - kan man lave en form for
Basisgruppebasar i Roskilde?
→ Ja. Herved kan fås flere frivillige fra RUC! → Fordi der ikke er flere
hænder til at tage ud, præsenterer Roskilde en mulighed for at øge
antallet af events der kan afholdes.
Q: - Obs: Kan vi have de grønne med [grønne = internationale
bæredygtige partnerskaber]?
→ Hvis vi får et fælles event på Roskilde Uni - en del af 6x København,
f.eks., hvor du repræsenteres på BGB.
Overvejelse: Starte IMCC Slagelse også?
→ Kan anbefales til næste landsbestyrelse. 2019 er strategiår mulighed for organisationsudvikling.
Hvis man bor i Kbh, er det let at komme mange steder hen, men hvis
man bor udenfor Kbh kan det være sværere at komme rundt.
Vigtigt med lokale arrangementer!
IMCC Slagelse er også en mulighed.
__
Basisgruppebazar: Deltagelse fra medlemmer af IMCC roskilde
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4. Fremlæggelse af regnskab for det
forgangne regnskabsår til godkendelse

registreres i spreadsheet (dokumentation)
Fremlæggelse ift. regnskab v. økonomiansvarlig Astrid Meyer.
- Der er indhentet penge fra puljer i IMCC (centralt), således at
udgifterne for året er lavere end først estimeret.
Der er saldo for 2017 på: 8827.92 kr.
V. GF 2018: 8560.90 kr.
Således er der rig økonomisk mulighed for at understøtte aktiviteter i
IMCC Roskilde.
Budget 2018 gennemgås, samt regnskab 2018.
Der er både midler der kan anvendes, og der er også muligheder for at
ansøge om og få bevilget støtte fra centralbudgettet i IMCC.

5. Fremlæggelse af budgetopfølgelse [sic]
for nuværende regnskabsår til orientering

6. Behandling af indkomne forslag fra
medlemmer og bestyrelse:
Vedtægter for IMCC Roskilde
Ingen forslag indgivet.
7. Valg til lokalbestyrelse
Formand/forkvinde/forperson:
Valgt: Simon Kjær
Kasserer:
Valgt: Laura Nørager Jacobsen
Menigt medlem:
Valgt: Clara Bruun

Afstemning ang. godkendelse: Enstemmigt vedtaget godkendelse, 9/9
Fremlagt jf. ovenstående v. Astrid Meyer.

Ingen indkomne forslag indsendt.
Vedtægter forbliver de samme som vedtaget v. Generalforsamlingen 2017.
Til næste generalforsamling:
Overvejelse ang. navn (skal det hedde IMCC Sjælland?)
Brandtale v. Simon Kjær - året ser lyst ud ift. planlægning!
Bedre plan ift. at have en god lokalafdeling; at have lokale aktiviteter det ser realistisk og muligt ud.
Der er kommet mere fokus på at akt. kender det; og PsykOBS har en
stærk opstartsgruppe undervejs.
__
Kandidater t:
| Formand/forkvinde/forperson:
Kand: Simon Kjær melder sig. Præsentation: Stærk til at arrangere hygge.
Kender bestyrelsesarbejdet.
● Simon Kjær er valgt enstemmigt, 9/9
| Kasserer (økonomiansvarlig)
Kand: Laura Nørager Jacobsen |
Kandidaten leverer præsentationstale.
● Laura Nørager Jacobsen er valgt enstemmigt, 9/9
Menigt medlem:
| Kand.: Clara Bruun - leverer præsentationstale
● Clara Bruun er valgt enstemmigt, 9/9
__

Lokalbestyrelsen IMCC
Roskilde 2018
Lokal Generalforsamling
11.10.2018 | Godkendt d. 26-10-2018
→ Motivation for opstilling til bestyrelse (v. Simon Kjær og Astrid Meyer):
● Tættere på IMCC, lederweekender, udvikling, godt selskab. Aftensmad
og hygge.
● Selv få lov til at sætte tempoet. Ikke så omfattende - overskueligt.

8. Valg af kritisk revisor:

Dermed er der nedsat en lokalbestyrelse jf. vedtægterne på 3 pers.
Kandidat: Anna Berg Hansen
Præsentationstale: Styr på økonomi, viden fra lokalbestyrelse.
Afstemning: Anna Berg Hansen er enstemmigt valgt ind som kritisk revisor.

9. Evt.

Afslutning:

Næste møde
Dato fastsættes til d. 5. nov..
Kontakt til akt. (indsupplering i lokalbestyrelsen) →
Plan: Kontakt til alle LAL’er i Kbh, fortsætte kontakt med PsykOBS.
De forsamlede er enige om at holde kontakten - og at tage det med til
egne akt. / til LAL-LØA-møde ang. motivation for støtte op om IMCC
Roskilde / akt. i Roskilde og omegn.
Tak for god Generalforsamling!
(referat revideres og sendes i udkast).
Næste møde i Roskilde Lokalbestyrelse er d. 5. nov. 2018.

Nærværende referat blev tilsendt alle mødedeltagere til revision.

