
Kandidatur til Økonomiansvarlig i IMCC’s Bestyrelse 2018 
 
Tredje, og sidste, år i IMCC’s nuværende strategi bliver et år, der handler om forankring. 2016 og 
2017 har budt på en lang række af nye og spændende tiltag, som har været med til at styrke 
fællesskabet i vores forening og gøre IMCC til en mere synlig aktør i samfundet. 2018 bliver året, 
hvor vi skal følge de strategiske tiltag til dørs og forankre dem i vores daglige arbejde. 2018 bliver 
året, hvor vi skal gøre status og se, om vi har opnået det, vi sagde, vi ville. Og 2018 bliver året, hvor 
vi atter skal begynde at kigge fremad på den anden side af Strategien 2016-2018. 
 
Mit navn er Agnethe, og jeg stiller op til posten som økonomiansvarlig i IMCC’s Bestyrelse 2018, 
fordi jeg elsker alt det, vi i fællesskab gør for Hele Verdens Sundhed. Hvis I vælger mig som 
økonomiansvarlig, vil jeg have fokus på at arbejde videre med de tiltag, der allerede er sat i gang af 
de seneste to økonomiansvarlige. For det første vil jeg gerne arbejde videre med de lokale 
økonomikurser og sørge for, at de bliver udbredt til alle IMCC’s lokalafdelinger. Det vil hjælpe til at 
styrke samarbejdet om økonomien, aktiviteterne imellem, hvilket kan bidrage til at lette 
økonomistyringen i aktivitetsgrupperne, højne kvaliteten og gøre det sjovere at være 
økonomiansvarlig. Samtidig kan et styrket samarbejde danne basis for et andet punkt, jeg gerne vil 
arbejde videre med – nemlig blokfundraising. Udfordringen omkring blokfundraising lige nu er 
ikke, at der ikke er nogen penge at søge. Det handler om at få skabt et fundament af samarbejde 
på tværs af aktiviteterne, så de frivillige kan tage initiativ, og sekretariatet kan assistere, til større 
fondsansøgninger. Det fundament vil jeg arbejde for at skabe. 
 
Endelig vil jeg sørge for, at Bestyrelsen 2018 sætter massivt ind på at styrke vores to nyeste 
lokalafdelinger i Esbjerg og Roskilde. Driftsmidlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er stadig 
hovedårsagen til, at IMCC kan eksistere på det aktivitetsniveau, vi gør i dag. Derfor er det absolut 
nødvendigt, at vi gør en indsats for at leve op til de krav DUF har – samtidig med at vi afsøger nye 
muligheder for finansiering. Men arbejdet på lokalt niveau handler ikke kun om kroner og ører. 
Det handler i høj grad også om, at vi siden 2016 har sat to nye børn til verden, i form af 
lokalafdelingerne i Esbjerg og Roskilde, og nu har vi ansvaret for deres opvækst, ve og vel. Derfor 
vil jeg, som medlem af Bestyrelsen 2018, sørge for, at der fortsat bliver arbejdet på højtryk for at 
løfte vores lokale arbejde. 
 
Jeg glæder mig til at se jer alle til Generalforsamling og håber, at I endnu engang vil give mig 
mulighed for at sidde I jeres bestyrelse. 
 
Mange hilsner 
Agnethe Neergaard Fallesen 
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