
 

Fysisk møde, Landsbestyrelsen 
D. 12-04-2017 

 
FORMALIA: 
Hvor: Rolighedsvej 26, 8240, Risskov  

Referent: 
Ida Lang  

Ordstyrer:  
My 

Deltagere: 
Sarah Chehri 
Torsten Vinding Merinder 
Cecilie Siggaard ankomst kl. 14 
Ida Lang Andersen 
Marie My Warborg Larsen 
Frederik Mark Højsager 
Pelle Harris Krog 

Ikke tilstede: 
 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
10-18 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

1. Siden sidst - hvor er vi? [check-in] 
 

 

2. Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]  

3. Puljeansøgninger 
a. Integreret sundhed har søgt kr. 20.112 kr til 

konferencedeltagelse for 3 pers.  
b. Helena søger 415 kr. til afholdt KostMo-arrangement 
c. IMCC Global søger 2432 til sociale aktiviteter med 

partnere i København.  
d. IMCC Rwanda søger 7000 til fjerde deltagende på 

udsendelse 
e. PIT søger 1000 kr til tropemedicinsk weekend 

  

a. Beviliges 14.000 svarende til to deltagende på 
den betingelse, at NAL informeres, der laves 
internt kald i aktiviteten og der laves en plan 
for, hvad de tager med hjem, hvordan det 
formidles til aktiviteten samt at de 
efterfølgende skriver et indlæg til 
nyhedsbrevet  

b. Bevilliges 147 kr, svarende til 50% af det 
refusionsberettigede beløb. 

c. My erklærer sig inhabil i denne sag.  
Afvises. Opfordres til at bruge af aktivitetens 
egne midler.  

d. Afvises m. forklaring der tilsendes 
IMCC-Rwanda. 

e. Afvises m. opfølgende kontakt til PIT ang. 
grundlag ift. evt. genvurdering. 

4. IMCC Nostalgi 

Kan vi udnytte vores historie og lære mere af den, end vi gør 
i dag? Den institutionelle hukommelse er altid udfordret - og 
IMCC har været udfordret af samme udfordringer gennem 
årene. Skal vi interviewe nøglepersoner? Lave et 
arrangement? Skrive en bog? Et projekt for IMCC Alumne? 
Droppe det og leve i nuet? Find selv på flere spørgsmål. 

Skal vi invitere alumnerne?  
 
1): Titel som IMCC-Alumne til lille gruppe 
2): Den gruppe sætter rammerne 
3): Udarbejde format for hvordan vi forankrer 
IMCC-fortællingen i vores hverdag 
4): Alumneindslag til Generalforsamling 2017 (AM11?) 
 

5. Folkemødet 2017 - [update] 
Vi har fået tid og telt til alle. Wup wup!!  
Det Fælles Sundhedstelt er desuden interesseret i at få os med i 

Ida laver PiktoChart-kalender for Folkemødet med alle 
vores arrangementer. Derudover bestiller de vaskbare 
tatoveringer. 



 

Fysisk møde, Landsbestyrelsen 
D. 12-04-2017 

en debat omkring unge og sundhed. Lørdag 15-15.30.  
SAFU-arrangement om fredagen 16.45-18.00- Andreas Rudkjøbing 
vil gerne deltage.  
Arrangement med OD m.fl. - eksamen i SDG’erne, Kristian Jensen 
og Ulla Tørnæss. Søndag kl. 11! 

 
My og Ida sender mail ud med  

- Dato for pre-møde 
- Arrangementoversigt 
- Reminder om, at aktiviteterne selv skal finde 

telte  
6. IMCC Næstved/Roskilde 
Det står lidt stille lige nu. Særligt tid er svært at finde. Skal vi holde 
bestyrelsesmøde I Næstved?  
Næstveds sygeplejersker flyttes til Køge. 
Næstved tager til Folkemødet 

Tager op til fællesmøde med sekretariatet - hvad skal 
strategien være, når Nina og Simon begge forsvinder 
fra kbh kontoret til sommer?  
 
My er ansvarlig for Roskilde fra nu af.  
Chehri er ansvarlig for Næstved.  
 
Back-up plan:  
Vi sender kald ud internt efter projektleder for opstart.  

7. Ungdommens Folkemøde 
Det koster 25.000 kr. at få en stand.  

Nej tak.  

8. Selvbetaling af færgebilletter (FM17) Bamserne nøjes med at refundere to færgebilletter.  

9. Monitorering af bestyrelsesarbejdet Aftaler, at vi før alle fysiske møder alle går ind og 
registrerer status.  

10. Stormødet 2017 - oplægsholdere 
Program:  
Starter med Søren Valgren Knudsen - brand-oplæg, gang-i-den! 
TED-talk din grundholdning ved NAL’erne 
Open Space forløb ved DUF-konsulenter 
Evt. FN-forum?  
 
Studenterhuset er herefter booket til pizza og bajs.  

Det bliver i København. Vi har fået ERIK HOLST 
Auditoriet. 
Alle SKAL tilmelde sig via winkas pga security.  
 
Simon giver los med promovering.  
 
Vi laver plakat. LB hænger op lokalt.  
Vi laver video til fjæsen.  

11. Samarbejdsaftaler 
Status 

Stiler efter at have opfølgende møde ved NAL-skifte.  

12. Folkebevægelsen mod ensomhed 
http://modensomhed.dk 
Ved samarbejde støtter vi op om et godt projekt, og vi kan 
desuden søge penge hos dem til afholdelse af events.  
Omfatter kun support in name.  

Torsten skriver og spørger, om de er interesserede i at 
være partnere.  

13. Dato for møde med sekretariatet 
Tidligere møde blev aflyst. Cecilie og Nina blev ansvarlige for at 
finde en dato.  

På vores bestyrelsesweekend i august - fredag d. 25. 
august.  

14. Frivillighedsprojekt 
Astrid præsenterede ide på ILONA - engagér nøglepersoner i 
erhvervslivet til at promovere frivillighed. Det er svært at 
rekruttere.  
Det er meget arbejde at sidde med som enkeltperson, og Astrid 
beder om hjælp. 
Morten Sodermann?  
Peter Geisling vil gerne møde os - kan vi få strikket event sammen 
med ham?  

Plan:  
Frederik skriver mail til Lokalbestyrelser og beder dem 
vende problemstillingen. Opfordrer desuden til at lave 
plads til det på lokalbestyrelsesweekenden i 
september, hvor Frederik, Astrid og Cecilie vil komme.  

http://modensomhed.dk/
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Gang i FSV-projekt - anderledes relevant.  
Nationalt udvalg?  
Opgave for alumneforeningen?  
Andreas Rudkjøbing skal under SAFU-eventet på Folkemødet 
snakke om vigtigheden af, at unge laver frivilligt international 
arbejde. Lad os bruge de events, vi allerede har!  
Frederik er ved at skrive kronik.  

15. Det gode bestyrelsesrum 
[LUKKET PUNKT] 

Dagsordenspunktet er lukket. 

16. Dato for GF 
To grønne grupper bekymrede ift efterårsferie 

Vi holder fast i d. 13.-15. oktober.  

17. M&E forløb 
Har fået tilbagemelding fra 8 aktiviteter, der gerne vil være med. 
Er for nuværende i gang med at finde dato for møde.  
Lægger op til, at bestyrelsen leverer målparametre, som 
aktiviteterne kan fortolke → så vi har noget målbart for hele 
IMCC.  

1) Målgruppe: hvem rammer i og hvor mange. 
Samarbejdspartnere. Synlighed online.  

2) Medlemsudvikling - møder / kurser 

3) Nationalt og internationalt engagement. 

Organisationsforståelse.  

4) Frivillighed: Hvor glade er i? Fastholdelse. 

Hvor mange aktiviteter er du en del af? 

18. Eventuelt 
a. Velkomstpakken 
b. Næste ledermail 
c. Visa-gebyr til AM17 i Tanzania: 350 kr. pr. person. 

Dækkes af IMCC?  
d. SAFU-events i april og maj 
e. GF-tanker - dagsorden 
f. Medlemsansvar i Esbjerg 

a. Lokalbestyrelserne administrerer udlevering af 
velkomstpakkerne. Ved indmelding får nye 
medlemmer en mail om, at de kan afhente 
v-pakken.  
Nina indhenter tilbud fra leverandører. 
Indhold ses i dokument. Torsten er tovholder 
på Merchandise.  
Pelle laver internationalt materiale.  
Cecilie laver DUF/CISU materiale.  
Ida laver årshjul og oversigt over 
bestyrelsesmedlemmer/sek.  
My laver introduktionstekst.  

 
b. Torsten står for næste ledermail. 

 
c. IMCC betaler VISA-gebyr 

 
d. Grafisk facilitering 26. april. IMCC har 8 

pladser. Torsten laver oversigt over tilmeldte.  
 

e. Snak om dagsorden-punkter, deadline for 
offentliggørelse af officielle dokumenter og 
dirigent 

 
f. Hvornår kan ansvar overdrages?  

19. Fastsættelse af næste mødedato 
 

Vi har flyttet onlinemøde d. 27. Til kl. 17.30. 

20. To-do’s 1): Ændre IMCC-Uland navn i valg v. puljeansøgning til 
IMCC-Global 
2): Ændre i Winkas - navn på IMCC-Uland (og check af 
om det stemmer overens med de nuværende 
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godkendte aktiviteter) 
3): Ændre NAL-mailen [om den kommer ud til alle] 
4): En-sides overlevering til ny NAL 
5): Mail til Folkebevægelsen til Ensomhed 

 

 

 


