Kald til bestyrelsen 2019
IMCCs bestyrelse bliver hvert år valgt af IMCCs medlemmer på generalforsamlingen. I løbet af året er
det bestyrelsen der leder og tager beslutninger på vegne af foreningen.
Bestyrelsen består af 8 personer. 5 menige bestyrelsesmedlemmer, 1 formand/kvinde/person, 1
Økonomiansvarlig og 1 Ansvarlig for internationale relationer. Alle poster er på valg hvert år. Du kan se,
hvem den nuværende bestyrelse er på linket her og skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål.
Derudover kan du lytte til podcast afsnit nr. #10 af Hele Verdens Sundhed.
Særligt for bestyrelsesåret 2019
I 2018 afslutter vi vores strategi 2016-2018 og bestyrelsens vigtigste opgave i 2019 er derfor at
gennemføre en strategiproces så en ny strategi kan blive vedtaget på Nationalweekenden 2019.
IMCCs økonomiske situation har i lang tid været, og er stadig, et meget vigtigt område for bestyrelsen.
Derfor vil der igen i 2019 være stor fokus på fundraising og arbejdet med at styrke og bevare vores 6
lokalafdelinger, da de er essentielle for at vi kan få driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Derudover er der sket en opblomstring i vores politiske arbejder og også dette vil højst sandsynligt fylde
en del i bestyrelsesåret 2019.
Overlevering
Overleveringsweekenden bliver afholdt d. 7-9 december så sæt gerne kryds allerede nu hvis du
overvejer at stille op. Derudover skal den valgte bestyrelse afholde deres første møde i slutningen af
december, hvor der skal laves udkast til budget 2019, forretningsorden og vælges personer til de
forskellige poster i IMCC (IU koordinator, trænergruppeansvarlig, NPO, NORP og EPHA ansvarsposter)
Formalia
Som regel er kandidaturer på omkring 1-2 sider - andre medlemmer skal jo kunne overskue at læse det
- men der er ikke nogen regler for det. Desuden er det ikke et krav, at man sender et kandidatur. Man
kan godt nøjes med at tilkendegive at man ønsker at stille op ved at sende en mail til
bestyrelse@imcc.dk og angive, hvilken post man ønsker at stille op til.
Mailen skal sendesl senest d.8 november kl 23.59
Forslag til indhold af kandidatur:
● Navn:
● Studie:
● Bestyrelsespost:
● Hvad er din motivation for at komme i bestyrelsen/for denne specifikke post:
● Hvad kan du bidrage med? / Dine visioner og ideer for dit år i bestyrelsen:
IMCCV (punktform)
● IMCC erfaring
● Studieretning
● Andet relevant
Til nationalweekenden vil du skulle lave et to minutters præsentation af dit kandidatur til den post du
søger. Der vil være mulighed for generalforsamlingen at stille enkelte spørgsmål bagefter.
Såfremt du bliver valgt af generalforsamlingen vil du sidde i bestyrelsen i perioden 1/1 - 31/12 2019.

De forskellige poster i bestyrelsen:
Forkvinde/formand/forperson
Som formand, -kvinde, -person er dit arbejdsområde særligt det interne i IMCC. Herunder tæller
ansvarsområder sekretariatsansvar for IMCC’s medarbejdere, samt at være tovholder på IMCC’s
strategiske udvikling. I bestyrelsen er det den valgtes ansvar at sørge for at bestyrelsen har gode
omstændigheder for at agere bestyrelse - dvs. har det godt med deres ansvar, arbejdsområder og
-opgaver. Endelig er indkaldelse til møder, herunder datolægning, samt tovholder på det formelle
arbejde i bestyrelsen ift. dagsorden og referater en del af profilen som.
Alt efter egne prioriteter kan den valgte også søge at udbygge rollen via fokus på IMCC’s eksterne profil
- herunder ekstern repræsentation f.eks. ifm. ministerbesøg, større landssamlinger for andre
organisationer mv.
Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig står man overordnet for at koordinere økonomien i IMCC i samarbejde med
sekretariatet og resten af bestyrelsen. I starten af perioden vil der være fokus på budgetplanlægning for
året, som præsenteres på ILONA i februar. I løbet af den siddende periode vil den økonomiansvarlige
koordinere fundraising med sekretariat samt foretage relevante budgetrevideringer i samarbejde med
bestyrelsen. Desuden er den økonomiposten hovedansvarlig for at være sig ajour med
puljeansøgningerne inden hvert bestyrelsesmøde (potentielt sammen med et puljeudvalg bestående af
andre bestyrelsesmedlemmer). Selvom posten bestrider nogle pre-definerede arbejdsopgaver, er der
også mulighed for at vælge andre ansvarsområder efter interesse.
Ansvarlig for internationale relationer (AIR)
IMCC har i årtier haft et medlem af landsbestyrelsen, som har varetaget foreningens internationale
relationer. Det lyder stort og bredt, men det primære er at repræsentere IMCC (og Danmark) i verdens
største fagspecifikke studenterfællesskab IFMSA. Det gør man ved at deltage på 4 årlige møder, hvor
man leder IMCC’s delegationer. Udover IFMSA, er IMCC også engageret i den europæiske
sundhedsorganisation EPHA. Som AIR leder man IMCC’s internationale arbejde - primært i de to
førnævnte internationale fællesskaber, men man gør det i tæt samarbejde med IMCC’s Internationale
Udvalg, og sparringspartnere i landsbestyrelsen.
Menigt medlem
Som menigt medlem har du som udgangspunkt ingen faste ansvarsopgaver, men kan i stedet frit være
med til at forme din rolle i landsbestyrelsen. Du vil afhængig af interesse få ansvar for og sikre godt
samarbejde med lokalbestyrelser, aktiviteter og/eller farvefællesskaber. Derudover vil du arbejde
strategisk med alt fra medlemsudvikling, politisk indflydelse, DUF samarbejde, Folkemødet,
tværfaglighed mv. Hvis bestyrelsen ser et behov for det kan der være mulighed for at blive fast
sparringspartner til enten formand/forkvinde/forpersonen, den økonomiansvarlige eller AIR.

