
 
 

Fysisk møde  
Landsbestyrelsen 2017 

Bestyrelsesmøde d. 12-10-2017 

 
FORMALIA: 
Hvor: Casa de mia, Odense.  

Referent: 
Torsten 

Ordstyrer:  
Cecilie 

Deltagere: 
 

Torsten  Ida 

Chehri Cecilie 

Frederik My 

Pelle  

 

Ikke tilstede: 
Ingen 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
20:50-2230 - d. 
12-10-2017 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

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

ia. 

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

Opdateringer fra sekretariatet ia.  

Handlingspunkter fra sidste møde ia. 
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] Gennemført? 

3. Puljeansøgninger A): Søgning til støtte til deltagelse i SRT i Bukarest - 2434 
kr. søges. Der gives afslag. 
 
Pelle svarer. 
 
B): KostMo - transport ifm. NAL-pulje. 
Bevilliget 600 kr. 
 
Ida kontakter. 
 
C): KostMo - uddannelsesdag. 
Afslag ift. forplejning. 
1000 bevilget ift. transport. 
 
Ida kontakter. 
 
D): Søges 1000 kr. til at købe forplejning til møde.  
Afslag. 
 
Der bevilges således 1600 kr. til transport. 
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Ida kontakter. 

4. Indstilling til DUF’s foreningspris Vi beslutter at indstille Bamsehospitalet til årets 
ungdomsforening i DUF. 

5. FADL + IMCC-samarbejde i IFMSA Vi diskuterer mulighederne for at udvide samarbejdet. Vi 
har mødtes med repræsentanter fra FADL Aarhus, og har 
snakket videre ift. Deltagelse i IFMSA-samarbejdet 
sammen med FADL. 
 
Der er også snakket med FADL København ift. IFMSA - der 
er generelt meget positiv forandring i FADL lige nu, så vi 
vil heller ikke overbebyrde dem på nuværende tidspunkt. 
 
Vi vil helt sikkert prøve at fokusere på hvordan vi kan 
samarbejde bedre mellem FADL og IMCC.  

6. CSW62 Vi har 2 pladser. CSW (Commission on the Status of 
Women) afholdes i foråret, marts 2018. 
 
Kald skal udarbejdes - og vi diskuterer fordelingen ift. 
Sammensætningen af delegationen. Vi vil gerne 
prioritere at der både vil være erfaring, samt nye kræfter, 
til deltagelsen,dog alle med en bred IMCC viden.  

7. DUF-delegeretmøde DUF-delegeretmøde d. 2. December. 
 
Indsendelse af ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag er der deadline for inden vores 
næste møde. Vi samarbejder i SAFU-fællesskabet - Chehri 
følger op ift. at kigge på vedtægtsændringsforslaget. 
 
Ida deltager sammen med Chehri. 
 
Som udgangspunkt er der deltagelse af fratrædende 
formand (delegeret), indkommende formand 
(observatør), samt 1 observatør derudover. 
 
Punkt videreføres til overleveringsweekenden for 
bestyrelsen 2018. 
 

8. European Youth Event Mulighed for deltagelse i Strasbourg-konference, 8000 
unge fra hele EU mødes. 
Man skal være mindst 10 for at sende gruppe. 
 
Hvis accepteret, kan man søge om at afholde workshops.  
Konferencen er d. 1. til 2. Juni. 
 
Muligheden lyder fed - men den praktiske udfordring, 
særligt timingen, gør det svært at gennemføre. Vi vælger 
ikke at gøre mere ved det.  

9. Esbjerg lokal GF Ida og Chehri er på at snakke med Esbjerg-IMCC’ere - og 
afholdelse af lokal generalforsamling i Esbjerg. 
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10. PsykOBS Dagsordenspunktet er lukket. 

11. PHI og status PHI har besluttet at lukke aktiviteten ned, da der på 
nuværende tidspunkt ikke er det samme drive, og 
tilstrækkeligt medlemsantal til at holde aktiviteten 
kørende. 
 
Kontoen bliver stående i et år - og sekretariatet og 
bestyrelsen er fuldt med i nedlukningen. 
 
Fælles beslutning, alle er tilfredse med den. 

12. Hi-status af Sexekspressen Odense. Sexekspressen Odense går i en hi-status midlertidigt. 
 
 

13. Evt. Intet til evt. 

 

 

 
FORMALIA: 
Hvor: Casa de mia, Odense.  

Referent: 
Torsten 

Ordstyrer:  
Cecilie 

Deltagere: 
 

Torsten  Ida 

Chehri Cecilie 

Frederik My 

Pelle  

 

Ikke tilstede: 
Ingen 

Tidsperspektiv for 
mødet:  
13-10-2017 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

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

Vi laver check-in. 

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

Opdateringer fra sekretariatet ia.  

Handlingspunkter fra sidste møde Alle handlingspunkter gennemført fra møde d. 27. Sep. 
2017. 

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] Gennemført 

13. Puljeansøgninger Gennemført tidl. på mødet. 
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14. Gennemgang af GF-program i Bestyrelsens beretning 
(koordinering) 

Beretningen gennemgåes. 

15. Gennemgang af forslag (og vedtægtsændringsforslag / 
motivationer) til Generalforsamlingen samt evt. ændringer 

Forslag gennemgåes. 

16. Gennemgang af eksklusionssag til Generalforsamlingen samt 
evt. ændringer 

Eksklusionssag gennemgåes. 

17. Næste mødedato 
 

D. 29. oktober 

18. Handlingspunkter Pelle: 
● Afslag ift. SRT-ansøgning (puljer) 
● Udarbejdelse af kald til CSW 

 
Ida: 

● Kontakt til KostMo ift. Bevillinger af puljemidler. 
● Deltagelse i delegeretmøde sammen med 

Chehri. 
● Opfølgning med Chehri ift. IMCC Esbjerg. 

 
Chehri: 

● Opfølgning ift. DUF-samarbejde og SAFU. 
● Deltagelse i delegeretmøde sammen med Ida. 
● Opfølgning med Ida ift. IMCC Esbjerg. 

 
Torsten: 

● Deltagelse i DUF-delegeretmøde som observatør 
(sammen med Chehri og Ida). 

 
Andre handlingspunkter: 

● Indstilling af Bamsehospitalet til årets 
ungdomsforening i DUF 

● Indsendelse af ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag. 

19. Hvem koordinerer med sek. - og særlige interessepunkter. 
[Puljer, nye aktiviteter, mv.] 

 

 


