Ida Lang
Kandidatur

Menigt medlem NB18

"Why you
pick me? I
tell you...
Please pick
me!"

Kære
Jeg vil gerne have lov at være bestyrelsesmedlem for jer igen i 2018.
Det vil jeg gerne fordi:

Det
har været et overvældende
privilegium at være det i 2017!
Jeg er så imponeret
over jer i de forskellige
aktiviteter – hvor meget I
brænder for jeres sag, og
hvor dygtige I er til jeres
arbejde. Det giver så meget
mening for mig at
arbejde for at skabe de bedste
rammer for jer, så I kan gøre
det, I har lyst
til og er gode til. Jeg er så
uendelig stolt af det, vi er
sammen.

Jeg er spændt på og
begejstret for den ny politiske linje i
IMCC. Jeg har rigtig meget lyst til at
være en aktiv del af en forhåbentlig
politisk proaktiv bestyrelse. IMCC har
virkelig noget at byde på i en debat
jævnfør vores viden, erfaring og ikke
mindst uafhængighed af eksterne
interessenter.
Grundholdningerne, som de ser ud her
før Generalforsamlingen, er jeg virkelig
stolt af. Jeg synes, de repræsenterer det
IMCC, jeg kender. Det fremgår for mig
tydeligt, at de er resultatet af en god
proces og hårdt, seriøst arbejde. Jeg
glæder mig til at bringe dem i spil
Jeg føler trang til
i en saglig politisk
at følge nogle ting til dørs.
debat.
Blandt andet vil jeg gerne lægge
Jeg har
kræfter i Esbjerg lokalafdeling et år
lyst
til
at have et
mere. Aktiviteterne Bamsehospitalet og
bestyrelsesår, hvor
Jeg vil
Sexekspressen er veletablerede i Esbjerg,
jeg ikke famler
gerne
rundt de første
men der er lige nu et arbejde med at
bidrage til, at
måneder i et
der kommer
etablere en fungerende lokalbestyrelse.
forsøg på at nde en tradition
Det ser jeg som ét af mine fokuspunkter i
for genopud af, hvad jeg
stilling. Det er
2018.
laver..
blevet tydeDesuden vil jeg gerne arbejde videre
ligt for mig i
forgangne år,
med IMCCs Folkemødedeltagelse.
hvor vigtigt
2017 var en stor succes, og vi kan bruge
hukommelse i
bestyrelsesdette års erfaringer til at komme
arbejdet kan
endnu mere til
være
orde i 2018.

IMCCV

2017: Menigt medlem i Landsbestyrelsen 2017
2016-: Træner i trænergruppen
2016: Tovholder for opstart af Sexekspressen Esbjerg
2016: Tovholder for Sexekspressens deltagelse i Folkemødet
2014-16: Arrangør af Holstebroprojektet for Sexekspressen
2013-15: Skoleansvarlig for Sexekspressen Aarhus
2013-17: Underviser i Sexekspressen

IMCC møder og kurser

Folkemødet 2016 og 2017
Stormødet 2015, 2016 og 2017
Forårsseminaret 2016
Sexekspressens nationalmøde 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017
Sexekspressens sommerseminar 2013, 2014 og 2015
IMCC Forårsmøde 2013

Andet blandet

DUF bestyrelsesskolen 2017
Politikens debattør- og kritikerskole forår 2017
NECSE 2016
Sexpression National Conference 2015

