Online møde
Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde d.
09.10.2019
FORMALIA:
Hvor: online
Referent:
Nynne

Ordstyrer:
Julie

Deltagere: Sabina, Helena, Julie,
Sofus, Nynne, Theis, Tilde

Ikke tilstede:

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

REFERAT:

Tidsperspektiv for
mødet: 18.00-20.00

HANDLING /
SUPPLERENDE:

3): Check-in
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]
Gennemgås ikke mundtligt.

Julie
-

Deltaget i IMCC infoaften i København d. 3/10
Undervist IMCC Palæstina d. 5/10

Nynne
- Deltaget i IMCC infoaften i København d. 3/10
- Afholdt forbedredelsesmøde for
FINO19-delegationen d. 6/10
Frederikke
- Lavet strategi-dokumenter helt færdige
- Indkøbt merchandise/pynt til NW med Sofus
- Forberedt GF-dagsorden med Julie
Sofus
Theis
-

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Været til nationalweekend med FFF
Planlagt diverse ifm. IMCC nationalweekend
Infoaften med grønne grupper

Sabina
- Møde med  IMCC MiddleEast ang.
DUF-ansøgning d. 2/10
- Møde med Sofie ang. Fælles grønt projekt d.
9/10
- Carsten har haft telefonmøde med Theis om
bemærkninger fra de kritiske revisorer op til GF
- Jeg har tilrettet Exchange’s del af IMCCs
hjemmeside
- Vi har endnu ikke hørt fra Albjerg Revision om
den ”ekstra kontrol”
- Vi har endnu ikke hørt fra KU vedr. flytning fra
Studenterhus
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Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

Tilde
-

Vi har alle travlt med at forberede alle mulige
materialer til GF
Sabine har travlt med nye medlemmer og
børneattester
Jeg har videresendt oplæg fra Kenneth vedr.
ny-design af hjemmeside
Opdaterer forretningsorden
Sammen med Nynne kontakter Laura omkring
uddannelse af “do no harm”-trænere
Kontakter sekretariatet og planlægger deres
deltagelse på nationalweekend
National weekend PR
Kontakter Odense omkring deltagelse på deres
GF
Kontakter CSW-ansøgere

Sabina
- Kontakter de grønne grupper omkring “Do no
harm”-træninger
- Kontakter CSW-ansøgere
Sofus
Julie
-

Indhenter GF datoer fra lokalbestyrelser
Kontakter København omkring deltagelse på
deres GF
Forbereder galla på NW med Frederikke
Forbereder IMCC bazar til NW

Kontakter Roskilde omkring deltagelse på deres
GF
Forbereder GF med Frederikke
Laver NW-hæfte og GF-hæfte
Forbereder Landsbestyrelsens bod til
aktivitetsbazar med Nynne

Frederikke
- Kontakter Aalborg omkring deltagelse på deres
GF
- Forbereder velkomst til NW
- Forbereder galla på NW med Sofus
- Forbereder GF med Julie
Theis
-

Nynne

Kontakter Aarhus og Esbjerg omkring deltagelse
på deres GF
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-

Forbereder Landsbestyrelsens bod til
aktivitetsbazar med Julie

Helena
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]
Gennemgås ikke mundtligt
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde
5): Referent for næste møde
6): Puljeansøgninger

7): Budgetændringer siden sidste møde
8. DUFs tilskudsbekendtgørelse
Der er en formulering i tilskudsbekendtgørelsen, som formentlig
står over for snarlig diskussion og nærmere definition. Det drejer
sig om udlodning af formuer til enkeltpersoner. Fremtidig

Næste møde bliver afholdt på Gadsbølle. Kbh står for
snacks.
Theis
IMCC ME (Aarhus) har søgt om penge til transport til 2
medlemmer til et relevant CISU-arrangement i Kbh.
Bevilling givet.
Sponsorater må ikke gives direkte til enkelte personer.
Dette kan måske have betydning for IMCC Indien. Ida har
opfordret til at få det på dagsordenen i tipsudvalget, og
kan forhåbentlig melde et klart svar ud efter at have
vendt det i tipsudvalget.

fortolkning heraf kan muligvis få betydning for én af IMCCs
aktiviteter.
9. GF Program
Vi har lavet program for GF og skal nu fordele, hvem der skal stå
for at præsentere hvad.

-

10. Hvilken del af strategien skal der stemmes om?
Der var lige en kort snak på slack om, hvorvidt vi skal stemme om
alle tre dokumenter. Vi har rigtig mange forslag til GF og jeg vil
derfor foreslå, at vi kun stemmer om selve strategien og targets,
da det kan skabe meget diskussion og være meget tidskrævende
at gennemgå implementeringsplanen. Det kan desuden virke

Sabina og Julie fremlægger årsberetningen
Theis og Nynne står for øko-gennemgang +
forslag til kontigent
Fælles PPP til GF skal rettes inden onsdag før GF
og sendes til Frederikke
Sofus står for fremlæggelse af grammatiske
regler
Forslag 1: Sofus fremlægger
Forslag 2: Sofus fremlægger
Forslag 3: Nynne fremlægger
Forslag 4: Nynne fremlægger
Forslag 5: Helena fremlægger
Forslag 6: Helena fremlægger
Forslag 7: Helena fremlægger
Forslag 8: Frederikke fremlægger

Vi har foreslået at alle tre dokumenter skal godkendes.
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forvirrende at der så er nogle ting i det der stemt igennem som
bestyrelsen må ændre og nogle de ikke må.
11. Mangel på grønne trænere - do no harm
Laura har meldt tilbage, at hun ikke er tilhænger af vores forslag til
løsninger på mangel af grønne trænere. Jeg videresender hendes

Til Nationalweekenden skal de grønne sparre i
farvefælleskabet og vi forslår at vi kan snakke om dette
der og invitere Laura til at deltage.

mail til jer, så I kan se, hvad hun tænker.

12. Punkt 14
13. Punkt 15
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter
Orienteringspunkter
Orienteringspunkt 1
Orienteringspunkt 2
Orienteringspunkt 3

Nynne kontakter Laura angående mangel på grønne
trænere og kontakter puljeansøgere

