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Abstract

Min IMCC karriere må siges lidt at være startet ved
et tilfælde. Jeg kom ind samtidigt med at Cogita blev
optaget som en del af IMCC fælleskabet. Cogita var
en slags baby jeg i mine tidlige år på studiet havde
manglet og de gav mig entusiasme tilbage til både stu-
diet og frivilligt arbejde. Det udviklede sig hurtigt til
en mindst ligeså stor glæde og kærlighed til IMCC og
det fælleskab der findes heri.

Kandidatur
Jeg er godt klar over at mange synes økonomi er helt
enormt kedeligt. Det synes jeg også - til tider. Men det
seneste år har min forkærlighed for foreningsøkonomi
blomstret. Det genopstod til sidste GF da Caroline på
imponerende vis faktisk fik gennemgået IMCCs regn-
skab og budget, uden at nogen faldt i søvn – jeg selv
sad og var lige ved at falde ned af stolen af entusiasme.
Det medførte at jeg stillede op og blev valgt som økono-
miansvarlig i Københavns lokalbestyrelse. En rolle jeg
påtog mig, mest af alt for at alle de andre i lokalbesty-
relsen havde mulighed for at lave lige netop dét de er
gode til. Formanden kunne lede og menige lokalbesty-
relsesmedlemmer kunne få lov til at udfolde vilde idéer
i alt fra verdensrekordforsøg til en IMCC’er på beløbet,
uden at skulle bekymre sig om tal og tabeller.

Jeg tror ikke på at økonomi skal micro manages
og jeg tror at fjollede idéer er hvad der gør det sjovt
at være frivillig – vidste du for eksempel at der det
seneste år både er kommet alt IMCC caps og IMCC
skruetrækkere til verden? Men samtidigt tror jeg, at
rigtig mange medlemmer gerne vil beskæftige sig så
lidt som muligt med økonomi til dagligt. Det kræver
at nogen har lyst til at kombinere medlemmers behov
med økonomisk forståelse. Jeg tror sagtens at vi kunne
ansætte en økonomimedarbejder, der udover bogføring
også kunne lave hvad en økonomiansvarlig laver. Men i
sundhedsvæsnet har vi brug for samfundsmedicinere og
folkesundhedvidenskabskandidater for at samarbejdet
mellem djøffere og kliniske læger bliver bedst muligt,

og ligeså vel tror jeg også at det bedste for IMCC
er at have en som både synes de kolde tal og det
varme, frivillige engagement er fedt og som forstår at
kombinere de to ting på bedst mulig måde. Og den lyst
har jeg.

IMCC står stadig overfor en udfordring i forhold
til hvordan vores økonomi skal forblive bæredygtig og
det er en udfordring jeg er villig til at tage op. Deru-
dover tror jeg også at der stadig ligger en udfordring i
at lade små aktiviteter få råd til deres kaffe samtidigt
med at de større ikke føler sig forfordelt.

Figur 1: Grineflip på ILONA.

2017-nu Økonomiansvarlig i lokalbestyrelsen, København
2016-nu NAL i Cogita, senere PR ansvarlig
2017 Folkemødedeltager for Cogita
2017 ILONA
2015 Summer school in Health Law and Ethics,

Erasmus University Rotterdam
2016-nu Diverse kursusaftner og LAL/LØA-møder,

København
2017 Kursus i grafisk facilitering i SAFU
2017 Politikens debattør- og kritikerskole

Tabel 1: IMCCV – sorteret efter relevans, ikke krono-
logi.


