
ILONA 2018 
Program: 
Fredag  

17:00 - 18:00 Velkommen 
Præsentation af deltagere 
Program-præsentation for ILONA: Perspektiver og mål 
 
Her får I af vide hvor glade vi er for at se jer og hvad der skal ske i løbet af                     
weekenden. 

18:00 - 19:00 Aftensmad 

19.30 - 21.00 Bestyrelsesupdate 
● Økonomi-update (DUF) 
● Udkast til Handlingsplan 2018 

 
Her skal I læne jer tilbage og høre udkastet til Handlingsplanen 2018, som vi i               
fællesskab arbejder videre med lørdag.  

21.00 -  Brætspilshygge 
 
Hygge, hygge og meget mere hygge. 

Lørdag  

08:00 - 09:00 Morgenmad 

09:00 - 10:00 Budget 2018 
 
Her har I mulighed for at komme med kommentarer og inputs til budgettet 2018. 

10:00 - 12:00 Strategi-workshop (Part 1) 
- #IMCCpol 
- Medlemsudvikling og sammenhængskraft 
- Strategiske samarbejder: fra one-nights til lykkelige ægteskaber 
- En stærk profil: IMCC som brand 
- Økonomisk stabilitet og nytænkning 

 
Har skal I virkelig på banen! Vi skal I fællesskab finde frem til hvad IMCC skal                
arbejde med i 2018.  

12:00 - 13:00 Frokost 

13:00 - 14:30 Lokalbestyrelser og udvalg: 
- Sparringsmøder 

NAL’er og NØA’er: 
- Workshop 



14:30 - 16:00 Lokalbestyrelser og udvalg: 
- Workshop 

NAL’er og NØA’er: 
- Sparringsmøder 

16:00 - 16:45 Frisk luft, kaffe og kage 
 
I skal have frisk luft til hovederne og lidt godt til ganen.  

16:45 - 18:30 Strategi-workshop (Part 2) 
- #IMCCpol 
- Medlemsudvikling og sammenhængskraft 
- Strategiske samarbejder: fra one-nights til lykkelige ægteskaber 
- En stærk profil: IMCC som brand  
- Økonomisk stabilitet og nytænkning 

 
Har skal I virkelig på banen! Vi skal I fællesskab finde frem til hvad IMCC skal                
arbejde med i 2018.  

19:00 - 20:00 Aftensmad 

20:00 - 21:00 Hvor stævner IMCC-skibet hen i 2018? / Gill din Handlingsplan 
 
Her har I mulighed for at stille anonyme spørgsmål til landsbestyrelsen 2018,            
omkring IMCCs retning.  

21:00 - Underholdning ved Aalborg 
 
Aalborg laver noget vanvittigt.  

Søndag  

09:00 - 10:00 Morgenmad 

10:00 - 11:00 Oplæg fra IMCCs udvalg: 
 
Læn dig tilbage og hør et par spændende opdateringer fra IMCCs udvalg. 

11:00 - 13:00 Opsamling på weekenden: 
- Præsentation fra strategiworkshops 
- Præsentation fra sparringsgrupper 
- Årshjulet 2018 

 
Vi tager en fælles snak omkring udbyttet af weekenden. 

13:00 - 14:00 Frokost 

14:00 - 16:00 Oprydning, afskedskrammere, afrejse - tak for denne gang 
 
Du skal sige farvel til alle dine IMCC venner. Du kommer til at savne dem. Du                
begynder at græde.  

 
 



 
 


