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FORMALIA: 

Hvor: Online  

Referent: 
Frederikke 

Ordstyrer:  
Theis 

Deltagere: 
Alle (Julie, Theis, Helena, Nynne, 
Tilde, Sofus, Frederikke og 
Sabina) 

Ikke tilstede:  
Ingen 

Tidsperspektiv for 
mødet: 2 timer 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt  

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

3) Siden sidst  [mundtlig check-in] 
 

 

4) Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] 
(Gennemgås ikke mundtligt) 

Frederikke (delvist i Tanzania) 
- Har lavet strategi-spørgeskema med Julie 
- Deltaget i IngerFair seminar om strategi 26/3 
- Holdt status-møde om strategiprocessen med 

Julie og Theis 
 

Helena 
- Evaluering og opfølgning på MM19 
- Lavet kald til AM19 
- Forberedelse til EuRegMe19 
- Holdt møde med Sabina ang. vores 

internationale arbejde 
 
Julie 

- Møde i Resonans om Folkemødesamarbejde d. 
20/3 

- Strategi-spørgeskema med Frederikke 
- Møde med Tobias Abell 
- IngerFair to-go møde om strategi d. 21/3 
- Møde med Ida Lang om Folkemøde 
- Møde med 3om1 d. 27/3 
- Onlinemøde om stormøde med Sabina og Sofus 

d. 27/3 
- Overleveringsmøde med arrangørgruppen for 

Dissektionsturen d. 27/3 
 

Sabina 
- Deltaget i CSW 
- Onlinemøde om stormøde med Julie og Sofus d. 

27/3 
- Møde med Helena ang. Vores internationale 

arbejde  
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Nynne (Tilbage fra Tanzania) 
 
Theis 

- Strategimøde med Julie og Frederikke 
- Har planlagt praktisk til FM. 

 
Tilde 

- Onlinemøde med SAFU 19/3 
 
Sofus 

- Holdt onlinemøde med repræsentanter fra 
lokalbestyrelserne 

- Været til infoarrangement i København 
- Mødtes med PsykObs LAL og LØA fra Kbh samt 

LAL’er fra Aalborg 
- Onlinemøde om stormøde med Julie og Sabina 

d. 27/3 
5) Opdateringer fra sekretariatet 
(Gennemgås ikke mundtligt) 

Indkommer kun til fysiske møder. 

6) Handlingspunkter fra sidste møde 
(Gennemgås ikke mundtligt) 

Sofus 
- Kontakter FFF omkring udvikling af 

samarbejdsaftale 
Theis 

- Kontakter puljeansøgere 
 
Julie 

- Tager kontakt til Claes omkring fremtidig 
nationalt samarbejde 

-  
Helena 

- Laver kald til AM19 
- Taler videre med Philip om det internationale 

samarbejde 
- Kontakter Sundhedsministeriet omkring WHA 

input 
7) Puljeansøgninger 
Der er indkommet 2 puljeansøgninger.  
Den ene, fra Laura, NAL i Sexekspressen, godkendes.  
Donaid opfordres til at søge DUF’s Lokalforeningspulje.  
 

 
Theis kontakter begge ansøgere.  

8) Budgetændringer siden sidste møde Ingen ændringer siden sidste møde, hvor de seneste 
ændringer blev gennemgået.  
Ændringerne er ikke lagt op online endnu, Theis deler 
dem med resten af Landsbestyrelsen til gennemlæsning.  
Det er muligt at ønske at snakke om budgetændringerne 
på et fremtidigt  bestyrelsesmøde (hvor vi er fuldtallige 
modsat sidste fysiske møde) hvis nogen har ønske om 
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det. 
9) Indførsel af møde til DUF-rapportering Gennemført.  

 
10) Udvælgelse af AM19 delegationen d. 29/4 
(Helena, 5 min. - diskussion, beslutning) 
Det er blevet foreslået, at ikke alle i Landsbestyrelsen 
nødvendigvis skal være med til at gennemlæse, votere og udvælge 
delegationen forud for næste IFMSA GA.  
Vi skal have aftalt hvem, hvordan og hvornår vi udvælger 
delegationen på næste online-bestyrelsesmøde. 
 

Der diskuteres for og imod at alle i bestyrelsen er med til 
at udtage delegationen. 
Argumenter for:  

- Det er positivt at være flest muligt (og deraf flest 
mulige forskellige perspektiver) i 
udvælgelsesprocessen 

Argumenter imod: 
- Det kan være en meget demotiverende 

arbejdsopgave for nogle bestyrelsesmedlemmer 
 
Vi beslutter at bibeholde det som en samlet 
bestyrelsesbeslutning, da en god udvælgelsesproces alt i 
alt vurderes vigtigere end at effektivisere 
Landsbestyrelsesmøderne.  
 
Vi udvælger AM19 delegationen til online 
bestyrelsesmøde d. 29/4 kl. 18.  
 

11) WHO Forum (Helena, 10 min. - diskussion, beslutning) 
Helena har talt med Simone fra Sundhedsministeriet og som det 
ser ud pt., kan vi kun deltage med én repræsentant fra IMCC.  
Vi skal derfor beslutte, hvem vi ønsker at sende og evt. tale lidt 
om, hvad vi ønsker udbyttet skal være af mødet, og hvordan vi 
bedst muligt kan repræsentere IMCCs mange aktiviteter. 
WHO-forum foregår i København d. 2. maj. 
 

Helena vil gerne repræsentere IMCC til WHO forum 
(møde i Sundhedsstyrelsen inden WHA), og bestyrelsen 
bakker op om dette.  
Der bliver foreslået samme proces som sidste år mht. 
indsamling af input fra aktiviteter:  
Sabina, Nynne, Julie, Frede og Helena går videre med at 
fastlægge indsamlingsprocessen forud for WHO-forum, 
samt herefter kontakte relevante aktiviteter på baggrund 
af Agendaen for WHA 2019.  
Til næste bestyrelsesmøde giver vi i landsbestyrelsen evt. 
vores input. 
 
Det pointeres, at hvis man i fremtiden skal stemme 
internt i bestyrelsen om hvem der skal repræsentere 
IMCC her, kan det med fordel gøres anonymt til et fysisk 
møde (ikke online).  

12) Formulering af opslag på IMCC’s sociale medier (Helena, 15 
min. - orientering, diskussion, beslutning)  
Vi har fået en henvendelse angående et af IMCCs 
instagramopslag, der er formuleret uheldigt. Vi ønsker på 
baggrund heraf at få snakket om hvordan sådanne situationer kan 
undgås i fremtiden, samt tage stilling til om vi ønsker at tage en 
mere principiel diskussion af dette  

Der er generelt konsensus omkring at markedsføringen af 
vores udvekslingsophold skal være i klar 
overensstemmelse med vores internationale 
retningslinjer, der gælder for IMCCs grønne aktiviteter. 
Vi vil gerne have en mere tilbundsgående diskussion af 
etiske retningslinjer for projekter og promovering af 
disse, til et fremtidigt  fysisk bestyrelsesmøde. Julie, 
Nynne, Sabina og Helena er umiddelbart interesserede i 
at forberede en sådan diskussion.  

 
Mht. forebyggelse af fremtidige situatuiatoner, så 
gennemgår Frederikke og Julie retningslinjerne for 
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brugen af IMCCs kommunikationskanaler i løbet af 
foråret/sommeren, jf. Handlingsplanen.  
 

13) Ungdomsdelegat (Frede/Tilde 5 min., diskussion, beslutning) 
My har henvendt sig ang. at få IMCCs input til DUFs 
Ungdomsdelegaters mandatramme på SRHR-området. Vi skal 
beslutte om, og givetvis hvordan, vi vil indsamle input fra 
aktiviteter/udvalg/bestyrelser, altså selve processen forud for at 
kunne give IMCCs samlede inputs til My (DUF).  
Vi kan enten selv stå for at indsamle og kvalitetssikre de 
forskellige inputs fra IMCC, eller vi kan høre om My selv har mod 
på at gøre det (som har hun foreslået som en mulighed i sin mail).  
 

Da My selv foreslår det, og hun tilmed er medlem af 
IMCC, kan hun sagtens selv samle IMCCs input fra de 
relevante aktiviteter.  
Frede giver My besked og følger op herpå.  

14) DUF - pladser i Tipsudvalget og Lokalforeningsudvalget 
Der er ledige pladser i Tipsudvalget og Lokalforeningsudvalget i 
DUF. Vi skal beslutte om vi vil arbejde for at indstille nogen. 

Det aftales, at Frede afklarer præcedens for ansøgning til 
puljerne mht. SAFU (Udvekslingsoganisationerne i DUF, 
som er IMCCs gruppe). Der er konsensus i bestyrelsen om 
at det bør smides ud til alle medlemmer hurtigst muligt 
såfremt det reelt er en mulighed for alle medlemmer. 

Praktisk koordinering af næste fysiske møde Sofus er ansvarlig for at koordinere næste møde d. 14. 
April.  

Handlingspunkter Theis 
- Kontakter puljeansøgerne 

Julie 
- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer 

for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4  
- Fastlægger processen for indamling af indputs 

inden WHO-forum og skriver til aktiviteter 
Nynne 

- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer 
for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4  

- Fastlægger processen for indamling af indputs 
inden WHO-forum og skriver til aktiviteter 

Sabina 
- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer 

for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4  
- Fastlægger processen for indamling af indputs 

inden WHO-forum og skriver til aktiviteter 
Helena 

- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer 
for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4  

- Fastlægger processen for indamling af indputs 
inden WHO-forum og skriver til aktiviteter 

 
Frederikke 

- Skriver til My ang. IMCCs input til mandatramme 
for Ligestilling og SRSR.  

- Afklarer præcedens for ansøgningerne til 
puljerne  med SAFU 

- Fastlægger processen for indsamling af inputs 
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inden WHO-forum og skriver til aktiviteter 
Sofus 

- Koordinerer bestyrelsesmøde d. 14/4 

Orienteringspunkter  

Orienteringspunkt 1: CSW opdatering (Sabina) 
Jeg (Sabina) har deltaget på CSW med Kamilla i to uger. Vi har 
givet inputs til forhandlingerne ift. emner omkring seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder specielt abort og 
seksualundervisning samt generelt til lokal-forankring og 
bæredygtige udviklingstiltag. Der var god mulighed for IMCC til at 
give inputs tidligt i forløbet, men vi har nogle betænkeligheder 
omkring, hvorvidt det giver mening for os, at være med i uge nr. 2. 
Vi følger op og sender en mail til bestyrelsen med en uddybning af 
vores tanker omkring dette. Derudover har der været mulighed 
for at networke med de andre danske NGO’er, og vi arbejder pt. 
på et fælles-event til FM19 med Dansk Kvindesamfund, 
Kvinderådet og Ungdomsdelegaterne og muligvis et event til 
TalkTown med DFUNK og DSU.  

 

Orienteringspunkt 2: Referater på hjemmesiden (Julie) 
Alle referater skal på hjemmesiden så snart de er godkendt! Lige 
nu er der ingen referater fra februar. 

 

Orienteringspunkt 3: Bestyrelsesupdate (Julie) 
Som referent fra sidste fysiske møde skal jeg (Julie) sende 
bestyrelsesupdate ud. Dette har jeg ikke gjort endnu fordi jeg 
gerne ville have diverse kald med og kunne linke til tidligere 
referat. Jeg får det gjort efter dette møde når vi har fået 
referaterne på hjemmesiden. 

 

Orienteringspunkt 4: Afbud ved EuRegMe (Helena) 
Bestyrelsen blev informeret mundtligt. 

 

 


