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FORMALIA: 
Hvor:	  Gothersgade	  161,	  3	  tv.,	  København	   	  
Referent:	  
Klara	  

Ordstyrer:	  	  
Kamilla	  

Deltagere:	  
Torsten	  Vinding	  Merinder	  
Ida	  Lang	  Andersen	  
Marie	  My	  Warborg	  Larsen	  
Pelle	  Harris	  Krog	  
Klara	  Merrild	  
Kamilla	  Lanng	  
Stine	  Vest	  Nielsen	  
	  

Ikke	  tilstede:	  
Jacob	  Agerbo	  Thomsen	  

Tidsperspektiv	  for	  
mødet:	  	  
11-‐17	  

1):	  Godkendelse	  af	  dagsorden:	   Godkendt	  	  

2):	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde:	   Godkendt	  	  

REFERAT:	   	  HANDLING	  /	  
SUPPLERENDE:	  	  

	  

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

Gennemfører	  check-‐in.	  
Vi	  har	  hørt	  fra	  Jacob	  -‐	  han	  har	  det	  godt.	  

Nyt	  fra	  gruppen	  [vores	  IMCC-‐arbejde	  siden	  sidst]	   Ida:	  
Gennemført	  handlingspunkter	  fra	  sidst,	  fraset	  
deltagelse	  i	  dialogmøde	  hos	  DUF.	  Desuden,	  udover	  
aktivitet	  beskrevet	  i	  orienteringspunkterne:	  	  

-‐   Lavet	  informationsvideo	  om	  CSW	  samt	  
afholdt	  fyraftenskursus	  herom	  i	  Aarhus	  
sammen	  med	  Emmeli.	  

-‐   Været	  til	  møde	  med	  Fællesskaberne	  i	  
slutningen	  af	  august.	  	  

-‐   Haft	  møde	  med	  ny	  NAL,	  Janni,	  i	  UAEM.	  
-‐   Haft	  korrespondance	  med	  Esbjerg	  

Lokalbestyrelse	  om	  behov	  for	  hjælp	  til	  
rekruttering	  samt	  bistand	  til	  lokal	  
generalforsamling.	  Datoen	  for	  sidstnævnte	  
er	  fastsat	  til	  tirsdag	  d.	  27.	  November.	  	  

-‐   Haft	  møde	  med	  PU	  og	  IU	  om	  nationalt	  
politisk	  arbejde.	  	  

-‐   Været	  i	  kontakt	  med	  sundhedsministeriets	  
internationale	  afdeling	  vdr.	  deltagelse	  i	  
WHA-‐delegationen.	  	  

	  
Klara:	  

-‐   Planlægning	  af	  økonomikurser	  i	  efteråret	  i	  
samarbejde	  med	  sekretariatet	  og	  
lokalbestyrelser	  

-‐   Kommunikation	  med	  sekretariatet	  ang.	  
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Indkøb	  af	  merchandise	  til	  2019	  og	  GF	  
	  
Stine:	  

-‐   Deltaget	  i	  formøde	  med	  Ulla	  Tørnæs	  forud	  
for	  FNs	  generalforsamling	  	  

-‐   Holdt	  sparringsmøde	  med	  public	  diplomacy	  
ansvarlig	  i	  KFUM	  

	  
My:	  

-‐   Deltaget	  i	  formøde	  med	  Ulla	  Tørnæs	  forud	  
for	  FNs	  generalforsamling	  	  

-‐   Forberedelser	  til	  Gul	  gruppe	  dag	  
-‐   IMCC	  podcast	  

	  
Torsten:	  

-‐   Gennemført	  handlingspunkter	  fra	  sidst	  
-‐   Opfølgning	  på	  lokalesag	  København	  
-‐   Deltagelse	  til	  Basisgruppebazar	  i	  København	  

d.	  24.	  Sep.	  som	  national	  repræsentant,	  samt	  
til	  Sundhedsmekka	  d.	  27.	  sep.	  

-‐   Deltagelse	  til	  FADL’s	  
Landsrepræsentantsskabsmøde	  sammen	  
med	  Ida.	  

-‐   Udsendt	  indkaldelse	  og	  dagsorden	  ifm.	  
Nationalweekend	  (inkl.	  GF)	  

-‐   Koordinerende	  møder	  og	  arbejdsmøder	  ifm.	  
Nationalweekend	  m.	  sekretariat	  og	  
bestyrelsesmedlemmer.	  

-‐   Arbejde	  med	  koordinering	  på	  sekretariatet	  -‐	  
herunder	  ift.	  IFMSA’s	  sekretariat	  som	  en	  del	  
af	  kontorholdet.	  

	  
	  
Pelle:	  

-‐   Kontakt	  mellem	  FINO	  OC	  og	  FINO-‐lande,	  
udarbejdelse	  af	  kald	  til	  IMCC's	  FINO-‐
delegation	  

-‐   Opsamlingsmøde	  med	  årets	  Bruxelles-‐
delegation	  omkring	  EPHA	  og	  integration	  af	  
politisk	  arbejde	  i	  IMCC	  

-‐   Deltaget	  i	  IU's	  opstartsmøde	  
-‐   Koordineret	  udsendelse	  af	  International	  

Update	  
-‐   Formidling	  af	  kald	  og	  støtte	  til	  kandidater	  til	  
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assistent-‐poster	  og	  Task	  Forces	  i	  IFMSA	  
-‐   Indhentning	  af	  tilbud	  på	  billige	  GF-‐busser	  	  
-‐   Evaluering	  af	  AM2018	  
-‐   Fortsat	  arbejdet	  i	  IFMSA-‐arbejdsgruppe	  om	  

tværfaglighed	  
-‐   Løbende	  kontakt	  med	  FADL's	  internationale	  

koordinator	  
Opdateringer	  fra	  sekretariatet	   -‐   Efterspørger	  flere	  inputs	  fra	  aktiviteterne	  til	  det	  

månedlige	  nyhedsbrev	  
-‐   Søger	  Sundhedsstyrelsens	  pulje	  mhp.	  at	  kunne	  

finansiere	  lederweekenden	  ILONA	  2019	  og	  
lokalbestyrelsernes	  møder,	  vores	  mentale	  
sundhedsarbejde	  mm.	  

-‐   IFMSA’s	  sekretariat	  (bestående	  af	  Yvonne	  
Christiansen)	  deler	  kontor	  med	  IMCC’s	  
sekretariat	  fra.	  d.	  2.	  oktober	  	  

-‐   Opfordrer	  de	  gule	  gruppers	  NØA’er	  til	  at	  
fundraise	  sammen	  (med	  hjælp	  fra	  sekretariatet)	  

-‐   Der	  vil	  potentielt	  komme	  en	  
virksomhedspraktikant	  på	  sekretariatet	  i	  
efteråret.	  Der	  holdes	  møde	  med	  hende	  d.	  3.	  
oktober	  .	  

-‐   Der	  vil	  muligvis	  blive	  tilknyttet	  en	  
folkesundhedsvidenskabelig	  praktikant	  til	  et	  af	  
de	  grønne	  projekter	  i	  foråret	  2019.	  

-‐   Der	  planlægges	  økonomikurser	  i	  samarbejde	  
med	  Klara	  og	  lokalbestyrelserne	  i	  Aarhus	  og	  Kbh.	  

Puljeansøgninger	  
●   EnsSundhed	  søger	  550	  kr	  i	  rekrutteringspuljen	  til	  

opstartsmøde	  i	  København	  	  
	  

●   IMCC	  Earth	  søger	  initiativpuljen	  til	  tøjbyttedag	  og	  visning	  
af	  film.	  

	  
●   IMCC	  Global	  søger	  rekrutteringspuljen	  til	  udgifter	  til	  

transport	  til	  træner	  til	  introweekend	  i	  hytte	  for	  nye	  
medlemmer.	  Klara	  er	  inhabil	  og	  forlader	  rummet.	  

	  
●   UAEM	  søger	  uddannelses	  og	  transportpuljen	  til	  

medlemmers	  transport	  til	  UAEM	  Nordisk	  weekend	  i	  
København.	  

-‐   EnsSundhed	  bevilges	  550	  kr.	  Ida	  svarer	  
	  

-‐   IMCC	  Earth	  bevilges	  2000	  kr.	  Pelle	  svarer	  
	  

-‐   IMCC	  Global	  bevilges	  til	  transport	  til	  egne	  
medlemmer	  og	  træner	  fra	  Sexekspressen	  og	  
Stine	  går	  i	  dialog	  ift.	  øvrige	  ansøgte	  udgifter	  til	  
træneren.	  	  
	  

-‐   UAEM	  bevilges	  3400	  kr	  til	  transportudgifter.	  Ida	  
svarer	  

Handlingspunkter	  fra	  sidste	  møde	   Opdateres	  i	  monitoreringsark.	  
	  

Budetændringer	  siden	  sidste	  møde	  
Sekretariatet	  spørger	  om	  vi	  vil	  godkende	  et	  forslag	  til	  

budgetrevidering:	  18.000	  kr.	  til	  merchandise	  til	  2019	  og	  10.200	  kr.	  

til	  merchandise	  til	  NW18.	  

Vi	  allokerer	  18.000	  kr.	  til	  merchandise	  i	  år	  og	  foreslår	  
2019-‐bestyrelsen	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  sekretariatet	  ang.	  	  
budgettering	  af	  midler	  til	  merch.	  Klara	  kontakter	  
sekretariatet.	  	  
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Sekretariatet	  spørger	  om	  bestyrelsen	  vil	  godkende	  indkøb	  af	  bøger	  

ifm.	  kursus	  for	  sekretariatsansat.	  	  

Vi	  allokerer	  ikke	  10.200	  kr.	  yderligere	  til	  merchandise	  til	  
NW18.	  
	  
Vi	  vurderer,	  at	  udgiften	  til	  bogindkøb	  ikke	  er	  en	  udgift	  der	  
skal	  afholdes	  af	  IMCC	  i	  denne	  situation.	  Torsten	  
kontakter.	  
	  
Desuden	  har	  vi	  valgt	  at	  budgettere	  6.125	  kr.	  til	  leje	  af	  et	  
elektronisk	  afstemningsudstyr	  (“clickere”)	  til	  GF18.	  	  
	  

Indførsel	  af	  møde	  til	  DUF-‐rapportering	   Gennemført	  
3.	  Overleveringsproces	  	  
Ifm.	  overlevering	  er	  det	  bestyrelsens	  opgave	  at	  opdatere	  hvidbog	  
og	  andre	  relevante	  overleveringsdokument	  ligesom	  det	  ligeledes	  
er	  den	  enkeltes	  opgave	  at	  sikre	  der	  er	  planlagt	  rette	  overlevering	  
til	  deres	  efterfølger.	  	  

Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  kigger	  på	  
overleveringsdokumenter	  inden	  næste	  møde	  og	  
foretager	  relevante	  	  ændringer.	  	  

4.	  Strategiproces,	  2018-‐2019	  	  
Forslag	  omkring	  udarbejdelse	  af	  et	  framework	  /	  forslag	  til	  

kommende	  bestyrelse	  ift.	  Strategiproces	  for	  udarbejdelse	  af	  

strategien	  2020-‐2022.	  

Inputs	  til	  kommende	  strategiproces	  overleveres	  
mundtligt	  ifm.	  overleveringsweekenden.	  
	  
Vi	  skrinlægger	  skriftligt	  udkast	  til	  strategianbefalinger,	  
men	  tilbyder	  i	  stedet	  personlig	  sparring	  til	  bestyrelsen	  
2019.	  

5.	  Bestyrelsesmøde	  oktober	  	  
Bestyrelsesmødet	  ligger	  d.27	  oktober,	  hvor	  der	  også	  er	  arbejdsdag	  

i	  Internationalt	  Udvalg,	  som	  Kamilla	  og	  Pelle	  gerne	  vil	  deltage	  i	  og	  

det	  foreslås	  derfor	  at	  rykke	  mødet	  til	  anden	  dato.	  

Vi	  beslutter	  at	  ændre	  dato	  for	  næste	  fysiske	  
bestyrelsesmøde	  fra	  lørdag	  d.	  27.	  oktober	  til	  søndag	  d.	  
28.	  oktober.	  	  

6.	  Trænergruppen	  [Lukket	  punkt]	  
	  

My	  kontakter	  sekretariatet	  omkring	  øget	  ansvar	  ifm.	  
opgaver	  relateret	  til	  trænergruppen..	  

7.	  Skriftlig	  beretning	  	  
Den	  skriftlige	  beretning,	  som	  skal	  være	  klar	  d.	  12.	  oktober,	  for	  at	  

Maria	  kan	  nå	  at	  samle	  det.	  Formålet	  med	  dette	  punkt	  er	  at	  

præcisere,	  hvad	  vi	  hver	  især	  er	  ansvarlige	  for.	  	  

	  

Økonomi	  er	  skrevet.	  My	  gennemlæser.	  	  
	  
Stine	  skriver	  om	  Folkemødet	  og	  UNGA	  formøde.	  Ida	  
skriver	  om	  IMCCpol,	  og	  kan	  sende	  til	  de	  andre	  
bestyrelsesmedlemmer	  for	  gennemlæsning	  hvis	  relevant.	  	  
	  
Kamilla	  og	  My	  	  skriver	  et	  afsnit	  om	  fællesskab.	  	  
	  
Torsten	  skriver	  et	  “generelt”	  afsnit.	  
	  
Pelle	  og	  Kamilla	  skriver	  om	  det	  internationale.	  

8.	  Mundtlig	  beretning	  på	  Nationalweekenden	  	  
Vi	  har	  tidligere	  besluttet	  at	  begrænse	  den	  mundtlige	  beretning	  til	  
15	  min	  samt	  inkludere	  medlemmernes	  ønsker	  til	  indhold	  af	  denne.	  
Formålet	  med	  punktet	  er	  at	  vælge	  nogle	  “overskrifter”,	  som	  vi	  i	  
hvert	  fald	  mener	  er	  væsentlige	  at	  inkludere	  i	  den	  mundtlige	  
beretning,	  samt	  vælge	  formatet	  for,	  hvordan	  folk	  kan	  afgive	  deres	  
ønsker	  til	  indhold.	  

Overskrifterne	  i	  den	  mundtlige	  beretning	  bliver	  	  
-‐   Udvikling	  i	  det	  politiske	  
-‐   Løsningen	  på	  den	  nye	  økonomiske	  situation	  
-‐   Sekretariatsnyt	  

	  
Ida	  skriver	  til	  Maria,	  at	  hun	  i	  mailen	  med	  den	  skriftlige	  
beretning	  til	  alle	  medlemmer	  skal	  meddele	  dem,	  at	  de	  
kan	  stille	  spørgsmål	  under	  den	  mundtlige	  beretning.	  
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Deltagere	  på	  nationalweekenden	  vil	  endvidere	  få	  
mulighed	  for	  at	  stille	  bestyrelsen	  spørgsmål	  til	  
aktivitetsbazar	  fredag	  aften.	  

9.	  Transport	  til	  CSW-‐CSO-‐forberedelsesmøde	  	  
Det	  er	  forespurgt,	  om	  strategimidlerne	  dækker	  transport	  af	  CSW-‐

delegerede	  til	  møde	  med	  de	  andre	  civilsamfundsorganisationer	  i	  

den	  danske	  delegation.	  Mødet	  finder	  sted	  hos	  Sex	  og	  Samfund	  d.	  

30.	  Oktober	  kl.	  14.	  	  

Udgifter	  til	  transport	  bevilliges.	  

10.	  Elektronisk	  afstemningsudstyr	  
Som	  drøftet	  på	  vores	  strategiweekend	  i	  august,	  er	  vores	  

stemmeprocedurer	  potentielt	  mere	  omfattende	  fremover,	  da	  

kandidater	  nu	  kan	  kandidere	  til	  mere	  end	  én	  post.	  Vores	  aktuelle	  

stemmemetode	  med	  papir-‐lapper	  der	  skal	  optælles	  manuelt	  tager	  

forholdsvist	  lang	  tid.	  Pelle	  har	  derfor	  indhentet	  tilbud	  på	  

elektroniske	  stemme-‐enheder,	  der	  fungerer	  uden	  Wifi.	  	  	  

Pelle	  skriver	  til	  AU	  og	  spørger	  om	  vi	  kan	  låne	  deres	  
clickere.	  Ellers	  beslutterr	  vi	  som	  forsøgsordning	  at	  leje	  80	  
(eller	  antal	  tilmeldte)	  Ombea	  (elektronisk	  
afstemningsudstyr)	  til	  NW18.	  Vi	  opfordrer	  til	  at	  næste	  års	  
bestyrelse	  vurderer	  om	  det	  er	  værd	  at	  investere	  i	  indkøb	  
af	  elektronisk	  afstemningsudstyr	  til	  fremtidig	  brug	  til	  
både	  bestyrelsens	  og	  aktiviteternes	  arbejde.	  
	  
Der	  budgetteres	  6.125	  kr.	  til	  leje	  af	  Ombea	  clickere.	  
	  
	  

11.	  Valg	  af	  FINO’18	  delegation	  	  
IMCC	  er	  værter	  ved	  det	  årlige	  nordiske	  IFMSA	  møde.	  

Alle	  ansøgere	  vælges	  til	  deltagelse.	  	  
Delegationen	  består	  af:	  

●   Anna	  Berg	  Hansen	  
●   Anne	  Mette	  Fahrendorff	  
●   Caroline	  Mathilde	  Burlin-‐Ihler	  
●   Frederikke	  Bach	  Larsen	  
●   Helena	  Vendelin	  Rahbek	  Pedersen	  
●   Sebastian	  Tupper	  
-‐   Samt	  Benjamin	  Waraich	  fra	  FADL.	  

	  
Kamilla	  vælges	  til	  delegationsleder	  i	  Pelles	  fravær.	  
Kamilla	  kontakter	  ansøgerne.	  

12.	  FADL	  og	  IFMSA’s	  programmer	  	  
Eftersom	  FADL	  ikke	  er	  medlem	  af	  IFMSA,	  men	  IMCC	  er,	  har	  FADL	  

spurgt	  hvorledes	  de	  kan	  registrere	  deres	  aktiviteter	  	  i	  IFMSAs	  

programstruktur	  

Vi	  vil	  tilbyde	  en	  model	  hvor	  FADL-‐aktiviteter	  bliver	  
indskrevet	  i	  programstrukturen	  under	  IMCC,	  under	  krav	  
at	  udvalgsrepræsentanter	  for	  den	  givne	  aktivitet	  skal	  
melde	  sig	  ind	  i	  IMCC	  (for	  at	  kunne	  anvende	  IMCC’s	  navn	  
for	  FADL-‐akt.).	  Pelle	  og	  Ida	  udarbejder	  et	  udkast	  til	  en	  
skriftlig	  	  aftale	  mellem	  IMCC	  og	  FADL,	  i	  samarbejde	  med	  
FADL.	  

13.	  Valg	  af	  CSW-‐delegation	  2019,	  2018-‐2019	  
IMCC	  har	  de	  seneste	  år	  sendt	  to	  personer	  til	  Commission	  on	  the	  
Status	  of	  Women	  (CSW)	  i	  Danmarks	  officielle	  delegation	  og	  der	  
har	  derfor	  været	  kald	  til	  næste	  års	  deltagere.	  

Såfremt	  vi	  får	  to	  pladser,	  har	  vi	  valgt	  at	  sende	  Sabina	  
David	  og	  Kamilla	  Lanng	  afsted.	  Ida	  videregiver	  
kontaktoplysninger	  til	  Pelle,	  sender	  en	  mail	  for	  at	  finde	  
ud	  af	  hvorvidt	  vi	  får	  to	  pladser	  og	  Torsten	  orienterer	  alle	  
ansøgere	  med	  svar.	  

14.	  Internationale	  gæster	  til	  NW18	  	  
Vi	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  et	  medlem	  af	  en	  IFMSA	  
medlemsorganisation,	  at	  denne	  person	  gerne	  vil	  deltage	  i	  IMCCs	  

Vi	  beslutter	  at	  internationale	  gæster	  gerne	  må	  deltage	  og	  
ikke	  behøver	  at	  betale.	  
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nationalweekend.	  

15.	  Fællesskaberne-‐møde	  d.	  9.	  oktober	  	  
Næste	  møde	  i	  Fællesskaberne	  (sparringssamarbejde	  med	  andre	  
ungdomsorganisationer)	  er	  d.	  9.	  oktober,	  hvor	  IMCC	  er	  værter.	  

Stine,	  Klara	  og	  Ida	  deltager.	  Vi	  er	  værter	  og	  arrangerer	  et	  
sparringsevent	  om	  deltagelse	  i	  den	  politiske	  debat.	  	  

16.	  Invitation	  til	  lokalmøde	  for	  aktivitetsledere	  
Københavns	  lokalbestyrelse	  har	  inviteret	  en	  repræsentant	  fra	  
bestyrelsen	  til	  at	  deltage	  i	  deres	  sparringsaften	  for	  lokale	  
aktivitetsledere.	  

Klara	  deltager	  på	  vegne	  af	  bestyrelsen.	  

17.	  Kald	  til	  nye	  ungdomsdelegater	  	  
DUF	  har	  udsendt	  kald	  til	  nye	  ungdomsdelegater	  med	  deadline	  1.	  
november	  og	  infomøde	  9.	  oktober.	  Programmet	  ændres	  ift.	  
nuværende	  struktur,	  så	  en	  ungdomsdelegat	  i	  2019	  kan	  stille	  op	  for	  
enten	  et	  eller	  to	  år	  på	  et	  af	  de	  tre	  temaer	  (1)	  ligestilling	  og	  SRHR	  
(2)	  klima	  og	  miljø	  (3)	  demokrati	  og	  partnerskaber.	  

Ida	  og	  Stine	  udformer	  kald	  med	  deadline	  d.	  11.	  oktober	  
kl.	  12.	  Kaldet	  deles	  på	  facebook,	  hjemmeside	  og	  
Instagram.	  Bestyrelsen	  indstiller	  kandidater	  til	  næste	  
bestyrelsesmøde	  d.	  11.	  oktober..	  	  

18.	  Medlemskab	  af	  Globalt	  Fokus	  	  
Globalt	  Fokus	  er	  det	  samlende	  fællesskab	  for	  danske	  
organisationer	  der	  er	  engageret	  i	  international	  udvikling	  og	  
arbejder	  med	  fire	  overordnede	  fokusområder	  (1)	  politisk	  
interessevaretagelse	  (2)	  implementering	  af	  SDGs	  (3)	  
Civilsamfundets	  rolle	  (4)	  læring,	  udvikling	  og	  lederskab.	  Med	  76	  
medlemsorganisationer	  kan	  et	  medlemskab	  for	  IMCC	  muligvis	  
skabe	  mere	  synlighed	  og	  politisk	  indflydelse.	  	  

Stine	  undersøger	  mulighed	  for	  medlemskab	  og	  fordele	  
herved	  og	  præsenterer	  det	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

19.	  Strategi-‐evaluering	  og	  formidling	  af	  denne	  
Stine,	  Torsten	  og	  Ida	  har	  mødtes	  og	  aftalt	  nærmere	  vdr.	  indhold	  i	  

NW-‐hæftet.	  Formålet	  med	  dette	  punkt	  er	  at	  beslutte,	  om	  der	  	  

i.   I	  hæftet	  skal	  laves	  en	  gennemgang	  af	  de	  

forskellige	  strategiske	  delmål	  med	  vurdering	  af,	  

om	  disse	  er	  gennemførte,	  ikke	  gennemførte	  eller	  

ikke	  prioriterede.	  	  

ii.   I	  forbindelse	  med	  overleveringsweekenden	  skal	  

gennemføres	  en	  evaluering	  af	  strategien	  -‐	  

inddragende	  19-‐bestyrelsen	  på	  en	  oplysende	  

måde.	  Dette	  kræver,	  at	  der	  nedsættes	  et	  udvalg	  

i	  bestyrelsen,	  som	  laver	  arbejdet	  med	  at	  

evaluere	  delmålene	  op	  til	  

overleveringsweekenden.	  	  

Vi	  beslutter	  at	  strategi-‐evalueringen	  skal	  være	  en	  del	  af	  
overleveringsweekenden.	  Stine	  og	  Torsten	  udgør	  
udvalget,	  som	  forbereder	  strategi-‐evalueringen.	  	  

Kommunikationveje	  ml.	  bestyrelse	  og	  sekretariat	  [Lukket]	   	  
	  
	  
	  

Orienteringspunkter	  



  
  

Fysisk  møde    
Landsbestyrelsen  2018  

Bestyrelsesmøde  d.  30.09.2018  

Sparring	  blandt	  aktiviteter	  (rødt	  fællesskab)	  til	  NW	  

Ida	  har	  accepteret	  Jon	  Kiellbergs	  tilbud	  om	  en	  workshop	  til	  4000	  

kr	  eks	  moms	  plus	  transportomkostninger.	  Desuden	  har	  hun	  

inviteret	  de	  røde	  aktiviteter	  til	  et	  møde	  tirsdag	  d.	  2.	  oktober	  for	  at	  

afdække	  deres	  behov.	  	  

	  

IFMSA-‐sekretariat	  i	  København,	  IMCC-‐kontorer	  	  

IMCCs	  sekretariatsleder	  har	  i	  samarbejde	  med	  IFMSA’s	  

bestyrelsesmedlem	  Hana	  Lučev	  gennemført	  jobsamtaler	  d.	  11.-‐12.	  

september.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  er	  der	  valgt	  en	  pers.	  til	  

stillingen	  på	  20	  timer.	  Vedkommende	  kommer	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  

kontorholdet	  i	  København,	  og	  starter	  pr.	  1.	  okt.	  Kontrakt	  

underskrives	  d.	  17.	  sep.	  

	  

FADL	  til	  Nationalweekend	  	  

Som	  en	  gengældende	  gestus	  har	  vi	  inviteret	  FADL	  til	  at	  deltage	  i	  

vores	  nationalweekend	  og	  meddelt,	  at	  de	  kan	  benytte	  sig	  af	  vores	  

bustransport,	  hvis	  de	  ønsker	  det.	  	  

	  

Status	  på	  Nationalweekend	  

Torsten	  og	  Ida	  havde	  i	  forrige	  uge	  møde	  med	  Maria	  og	  

Københavns	  Lokalbestyrelse.	  I	  sidstnævnte	  sidder	  en	  del	  personer	  

med	  stærk	  erfaring	  i	  forhold	  til	  arrangering	  af	  lignende	  

arrangementer,	  og	  de	  er	  allerede	  i	  dialog	  med	  Maria	  om	  at	  løse	  

det	  praktiske.	  	  

Maria	  er	  orienteret	  om	  arbejdsopgaver	  i	  forbindelse	  med	  NW18	  -‐	  

hun	  bruger	  dokumentet	  her.	  Skriv	  til	  maria@imcc.dk,	  hvis	  I	  har	  en	  

opgave	  eller	  et	  spørgsmål	  til	  hende.	  	  

Hun	  er	  pt.	  i	  gang	  med	  udarbejdelse	  af	  hæftet	  og	  har	  skrevet	  til	  alle	  

aktiviteterne	  i	  jagten	  på	  succeshistorier,	  der	  kan	  inkluderes	  i	  dette.	  

Desuden	  er	  hun	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  visuel	  fremstilling	  af	  status	  

på	  strategien	  samt	  det,	  hun	  er	  i	  stand	  til	  af	  den	  mere	  præcise	  

gennemgang	  (OBS:	  afhængig	  af	  vores	  afgørelse	  vdr.	  evaluering	  af	  

strategien	  -‐	  se	  punkt	  23	  i	  dagsordenen).	  Til	  sidstnævnte	  formål	  har	  

hun	  fået	  adgang	  til	  vores	  monitoreringsark.	  Maria	  er	  super	  

motiveret	  for	  opgaven	  -‐	  men	  husk	  på,	  at	  hun	  lige	  er	  startet	  og	  

derfor	  selvfølgelig	  ikke	  kender	  IMCC	  som	  sin	  egen	  bukselomme.	  	  

	  

SAFU-‐møde	  d.	  10.	  september	   	  
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Før	  mødet	  i	  SAFU	  fællesskabet	  tilsendes	  bilag	  til	  DUFs	  

styrelsesmøde.	  Disse	  indeholdt	  blandt	  andet	  rapporten	  over	  DUFs	  

interne	  ligestillingsundersøgelse	  samt	  FUs	  anbefaling	  af	  nye	  

kandidater	  til	  DAC-‐udvalget.	  På	  mødet	  bad	  jeg	  Ida	  efterlyse	  1.	  

handling	  på	  de	  resultater,	  der	  er	  fremkommet	  af	  den	  noget	  pinlige	  

ligestillingsundersøgelse,	  2.	  adgang	  for	  den	  resterende	  styrelse	  til	  

alle	  ansøgninger	  til	  udvalg	  (vedhæftet	  var	  blot	  ansøgninger	  fra	  de	  

to	  kandidater,	  FU	  indstillede)	  og	  3.	  generelt	  mere	  

gennemsigtighed	  i	  referater	  og	  DUFs	  arbejde.	  	  

Møde	  i	  Politisk	  Udvalg	  

PU	  havde	  møde	  i	  sidste	  uge.	  I	  den	  forbindelse	  blev	  taget	  

beslutning	  om	  følgende	  initiativer:	  	  

-‐   Fusion	  af	  PU	  og	  IU:	  PU	  og	  EPHA-‐delegationen	  arbejder	  

sammen	  om	  nationale	  politisk	  IMCC-‐arbejde.	  

Delegationen	  har	  en	  masse	  energi	  og	  know-‐how	  efter	  

deres	  tur	  til	  Bruxelles,	  og	  mener	  at	  det	  giver	  mest	  mening	  

at	  opruste	  vores	  politiske	  arbejde	  nationalt	  før	  det	  giver	  

mening	  at	  involvere	  sig	  europæisk.	  	  

-‐   Grundholdningerne	  og	  Nationalweekenden:	  	  

-‐   PU	  har	  udsendt	  opfordring	  til	  -‐	  hvis	  man	  mener,	  

der	  er	  noget	  i	  grundholdningerne,	  der	  skal	  

ændres	  -‐	  at	  kontakte	  udvalget,	  såfremt	  man	  har	  

behov	  for	  hjælp.	  	  

-‐   PU	  fremstiller	  et	  visuelt	  overblik	  over	  

grundholdningerne	  samt	  hvor	  og	  af	  hvem,	  de	  er	  

blevet	  anvendt	  i	  2018.	  Printes	  på	  plakat	  og	  

smides	  i	  hæftet.	  	  

	  

Netværksmøde	  hos	  Globalt	  Fokus	  

D.	  13.09	  var	  Ida	  og	  Nina	  til	  netværksmøde	  hos	  Globalt	  Fokus	  vdr.	  

Verdensmålenes	  telt	  på	  Folkemødet	  2019.	  Teltet	  var	  velbesøgt	  i	  

2018	  og	  havde	  flere	  succesfulde	  arrangementer,	  men	  

arrangørerne	  har	  også	  lært	  rigtig	  meget.	  Mange	  bad	  på	  mødet	  om	  

mere	  mulighed	  for	  fordybelse	  efter	  arrangementer	  i	  teltet,	  og	  vi	  

advokerede	  for	  mere	  seriøs	  ungeinddragelse	  end	  blot	  at	  invitere	  

ungedelegaterne.	  Globalt	  Fokus	  har	  lavet	  et	  “årshjul”	  for	  
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processen	  frem	  mod	  FM19	  -‐	  blandt	  andet	  kommer	  der	  til	  at	  være	  

en	  co-‐creation	  workshop	  her	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  Planen	  er	  fortsat	  

at	  deltage	  og	  vise	  interesse	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  teltet.	  Der	  vil	  også	  

i	  2019	  være	  deltagerbetaling,	  men	  Globalt	  Fokus	  vil	  gøre	  det	  

solidarisk.	  Referat	  fra	  mødet	  kan	  ses	  her.	  	  

Møde	  i	  Sundhedsnetværket	  	  

Ida	  deltog	  på	  vegne	  af	  Stine	  i	  Sundhedsnetværkets	  møde	  d.	  17.09.	  

Her	  var	  oplæg	  fra	  WoMeNa	  om	  deres	  arbejde	  med	  Menstrual	  

Health	  Management,	  primært	  i	  Uganda.	  Desuden	  vendte	  vi	  hurtigt	  

FN	  topmøderne	  om	  NCDs	  og	  tuberkulose	  forud	  for	  UNGA.	  	  

Næste	  møde	  er	  d.	  8.	  oktober	  hos	  Sex	  og	  Samfund,	  som	  også	  

holder	  intern	  undervisning.	  	  

	  

Synlighed/profil	  -‐	  centralt	  standard-‐dias	  

Som	  en	  del	  af	  handlingsplanen	  2018,	  og	  strategien	  2016-‐2018	  ift.	  

synlighed/central	  fælles	  brandinglinje,	  har	  jeg	  lavet	  et	  udkast	  til	  

IMCC’s	  Powerpoint-‐skabelon.	  Hvis	  ingen	  videre	  input,	  planlægges	  

publicering.	  

	  

Formøde	  forud	  for	  FNs	  generalforsamling	  med	  

udviklingsministeren	  My	  og	  Stine	  deltog	  på	  IMCCs	  vegne	  i	  et	  

formøde	  forud	  for	  FNs	  generalforsamling	  (UNGA)	  indkaldt	  af	  Ulla	  

Tørnæs	  med	  fokus	  på	  ungeinddragelse.	  Til	  mødet	  præsenterede	  

ministeren	  sine	  foki	  på	  UNGA	  herunder	  SRHR	  inkl.	  ligestilling	  og	  

uddannelse,	  techvelopment,	  FN	  reformer	  og	  Danmarks	  kandidatur	  

til	  menneskerettighedsrådet.	  Stine	  og	  My	  fik	  på	  mødet	  advokeret	  

for	  mere	  inddragelse	  af	  unge	  i	  Syd	  ved	  fx	  inkludering	  af	  IMCCs	  

partnere	  i	  udarbejdelse	  af	  nye	  landestrategierne	  for	  UMs	  arbejde.	  

På	  formødet	  blev	  der	  også	  mulighed	  for	  at	  gøre	  status	  på	  UMs	  

ungepakke	  og	  hertil	  har	  Stine	  efterfølgende	  været	  i	  kontakte	  med	  

ungdomsdelegat	  Natascha	  vedr.	  IMCCs	  inputs.	  

	  

FADL-‐repræsentantskabsmøde	  	  

Torsten	  og	  Ida	  deltog	  fredag	  i	  FADLs	  repræsentantskabsmøde	  

under	  deres	  vedtagelse	  af	  deres	  første	  policy	  paper.	  Tydeligt	  

inspireret	  af	  IFMSA.	  Det	  er	  virkelig	  et	  tydeligt	  tegn	  på,	  at	  der	  

kommer	  noget	  ud	  af	  at	  samarbejde.	  

	  

Handlingspunkter	   Torsten:	  
-‐   Opfølgning	  ift.	  kommende	  praktikanter	  m.	  
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Mikael	  (og	  Ida)	  
-‐   Bemandingssituation	  for	  efteråret	  2018	  på	  

sekretariatet,	  herunder	  ferieperioder	  mv.	  
(opfølgning	  m.	  Mikael)	  

-‐   Svarer	  CSW-‐ansøgere	  pr.	  mail	  
-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
-‐   Kontakter	  sekretariatet	  ang.	  faglitteratur	  	  
-‐   Går	  i	  dialog	  med	  sekretariatet	  ang.	  rollefordeling	  

med	  Ida	  
	  
Ida	  

-‐   Svarer	  ens.sundhed	  og	  UAEM	  på	  deres	  
puljeansøgninger	  

-‐   Udformer	  kald	  til	  DUFs	  ungdomsdelegat	  med	  
Stine	  

-‐   Deltager	  i	  Fællesskabernes	  møde	  med	  Klara	  og	  
Stine	  

-‐   Udformer	  en	  aftale	  med	  FADL	  ang.	  anvendelse	  
af	  IMCC’s	  navn	  i	  IFMSA-‐regi	  sammen	  med	  Pelle	  

-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
-‐   Går	  i	  dialog	  med	  sekretariatet	  ang.	  

Rollefordeling	  med	  Torsten	  
	  

Klara	  
-‐   Kontakter	  sekretariat	  ift.	  budget	  for	  

merchandise	  
-‐   Deltager	  i	  NAL/NØA-‐aften	  i	  Kbh	  
-‐   Deltager	  i	  Fællesskabernes	  møde	  med	  Ida	  og	  

Stine	  
-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
	  
My	  

-‐   Går	  i	  dialog	  med	  sekretariatet	  om	  
trænergruppen	  

-‐   Retter	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
	  
Stine	  

-‐   Svarer	  Global	  på	  deres	  puljeansøgning	  
-‐   Undersøger	  medlemskab	  i	  Globalt	  Fokus	  
-‐   Udformer	  kald	  til	  DUFs	  ungdomsdelegat	  med	  Ida	  
-‐   Deltager	  i	  Fællesskabernes	  møde	  med	  Klara	  og	  



  
  

Fysisk  møde    
Landsbestyrelsen  2018  

Bestyrelsesmøde  d.  30.09.2018  

Ida	  
-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
	  
Kamilla	  

-‐   Underretter	  FINO-‐delegationen	  
-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
	  
Pelle	  

-‐   Svarer	  Earth	  på	  puljeansøgning	  
-‐   Undersøger	  antal	  pladser	  i	  vores	  CSW-‐delegation	  

2019	  
-‐   Lejer	  clickere	  til	  NW18	  
-‐   Udformer	  en	  aftale	  med	  FADL	  ang.	  anvendelse	  

af	  IMCC’s	  navn	  i	  IFMSA-‐regi	  sammen	  med	  Ida	  
-‐   Skriver	  afsnit	  i	  skriftlig	  beretning	  
-‐   Gennemser	  og	  ændrer	  (hvis	  relevant)	  i	  

overleveringsdokumenter	  
Ansvarlig	  for	  opdatering	  af	  sekretariatet:	   My	  

Praktisk	  koordinering	  af	  næste	  fysiske	  møde	   Vi	  flytter	  næste	  møde	  til	  søndag	  d.	  28.	  oktober.	  	  

	  
	  


