Forslag 6: Anvendelse af IMCC’s Grundholdninger

På baggrund af outcomes fra Stormødet afholdt d. 6. maj 2017, er Politisk Udvalgs
anbefalinger som følger;
1) At grundholdningerne skal afspejle hele IMCC, være kortfattede og af en
overskuelig mængde.
2) At alle medlemmer af IMCC skal kunne udtale sig med baggrund i
grundholdningerne.
3) At det fortsat skal være bestyrelsen, der har det forkromede overblik over
organisationens samlede eksterne synlighed, da det er bestyrelsen, der er
demokratisk valgt til dette.
4) Grundet forventning om øget arbejdsbyrde henstiller Politisk Udvalg til, at
landsbestyrelsen indtænker en form for arbejdsdeling, således
landsbestyrelsen ikke overbebyrdes. Det kan f.eks. være flere medlemmer i
bestyrelsen, at sekretariatet får det administrative ansvar for at holde overblik
over grundholdningernes anvendelse eller lignende.

Forslagets indhold (tilkendegivelse fra Generalforsamlingen)
Der lægges op til afstemning om vedtagelse af én af de tre modeller.
De tre modeller er:

A) At der skabes kultur for, at der hvert år til IMCC’s Generalforsamling kan diskuteres
sundhedspolitiske problemstillinger, og at medlemmer kan indsende
hensigtserklæringer (resolutioner), der kan danne baggrund for sådanne
diskussioner - som Generalforsamlingen så kan stemme ind. Disse
hensigtserklæringer skaber mulighed for at medlemmer kan henstille bestyrelsen og
foreningen til at sætte specifikt fokus på et emne det kommende år eller to, dog uden
direkte at forpligte bestyrelsen eller foreningen til dette. Politisk Udvalg foreslår et
max. antal på 3 vedtagne resolutioner per Generalforsamling og med en udløbsdato
af 2 år.
B) At der hvert år på ILONA diskuteres fokuspunkter for IMCC’s eksterne synlighed og
som skrives i handlingsplanen. Dette skaber mulighed for at skrive fokuspunkter ind i
handlingsplanen, men forhindrer at andre end øverste ledelse kan give input.
C) At det er op til den enkelte bestyrelse at bestemme hvilke eksterne fokusområder de
vil tage op, uden behov for diskussion på ILONA eller resolutioner. Dette vil give
mere frihed til bestyrelsen, men mindre inddragelse af medlemmet.

Forslagsstillere: Politisk Udvalg.

