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[14.09.2019]
FORMALIA:
Hvor: Aarhus
Referent:

Ordstyrer:

Helena

Frederikke

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

Ikke til stede:

Tidsperspektiv for
mødet:

Observatører: Bolette,
Abdulkarim, Anne
1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

REFERAT:

HANDLING /
SUPPLERENDE:

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

Julie:
-

Strategimøde med Roskilde og København d. 9/9
Bestyrelsesmøde med Roskilde d. 9/9

Helena
Evaluering af AM19
Opfølgningsmøde AM19 d. 10/9
Gennemlæst vedtægter + Appendix 3
Frederikke
28/9: Møde med dekanen for Health på AAU
sammen med Ålborgs lokalbestyrelsesformand,
Mads
Arbejdet på mappingen af eksterne partnere
med Sabina
2/9: internt evalueringsmøde af FM19 i
arrangørgruppen
Været i kontakt med Mikael ang. IMCC GF
10/9: Faciliteret gennemgang af strategi-udkast
til åbent lokalbestyrelsesmøde i Ålborg
12/9: Støttede op om IMCC Århus infoaften inkl.
reklamerede for strategi, NW/GF og åbent
landsbestyrelsesmøde
Nynne
28/8: FM19 evalueringsmøde v. Global Fokus m.
Sofie
Arbejdet m. FINO19
Sabina
Ansøgningsskrivning med Ashipti d. 26/9
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-

Sofus:
-

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Tilde
-

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

Julie
-

Arbejdet på mappingen af eksterne partnere
med Frederikke d.2/9
2/9: internt evalueringsmøde af FM19 i
arrangørgruppen
Online møde med Sofie vedr. Grønt fælles
seminar d. 6/9
Grønt Udvalgsmøde d. 10/9
Præsentation af IU til IMCC Aarhus infoaften d.
12/9

Strategimøde med Roskilde og København d. 9/9

Strategimøde med Roskilde og København d. 9/9
Opfølgning efter AM 10/9
Strategimøde med Odense 11/9
Ekstern kontrol: Vi ser frem til rapporten fra
Albjerg, som burde komme til os meget snart til
gennemlæsning og kommentarer, inden den
sendes til DUF.
Sekretariatet har hjulpet med forskelligt
materiale til infoaftener og aktiviteter
Den nuværende kontrakt med IFMSAs
sekretariat udløber snart og skal fornyes.
Kontakter Sofie, som bliver tovholder på det og
svarer ILoveGlobalGoals.
Skriver bestyrelsesupdate
Kontakter Mikael omkring kontrakten med
IFMSA
Deltager til Roskildes næste
lokalbestyrelsesmøde
Sender bestyrelsesupdate ud
Følger op på hjemmesiden med Frederikke

Frederikke
Følger op på hjemmesiden med Julie
Tilde
-

Laver Facebook-events for begge
bestyrelsesmøder
Laver PR instruks til IFMSA møder

Sabina
Sender nyt kost refusion til Mikael, så det kan
komme på hjemmesiden.
Nynne
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Theis
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]
Gennemgås ikke mundtligt
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde
5): Referent for næste møde
6): Puljeansøgninger

Overleverer Sundhedsnetværket til Sofie og evt.
Julie
Arbejder videre med den økonomiske støtte til
aktiviteterne med Theis

Arbejder videre med den økonomiske støtte til
aktiviteterne med Nynne

Julie
Vi har fået fire puljeansøgninger.
To fra Donaid til forplejning og organer til infoaften
En fra IMCC fair til leje af sommerhus
Ens.sundhed søger om penge til forplejning og
rengøringsgebyr til åbent månedsmøde.
Alle ansøgninger er godkendt.
Theis kontakter

7): Budgetændringer siden sidste møde
8): Ansøgning til Novo Nordisk Fonden [Julie, 30 min.]
FFF har anmodet om at få lov til at lave en fondsansøgning til en 6årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Mikael har besvaret
spørgsmål og lavet et skriv.

9. Folkemøde 2020 [Nynne, 15 min]
Vi skal have et kald ud til FM20 om en ny arrangørgruppe snart (vi
har sat deadline til at kald skal ud den 16/9). I forhold til
udvælgelse - er det noget 2019-arrangørgruppen kan klare selv
eller skal hele landsbestyrelsen være med til udvælgelsen?

10. Refusion via winkas [Theis 10 min]
I kan få lavet om inde i winkas så refusionen kan sendes direkte fra
ens medlemsprofil istedet for den nuværende løsning med et PDF
dokument.

11. Bæredygtige lokalafdelinger (lukket punkt) [Tilde, 15
minutter]

FFF skal stadig have lov til at søge fonden, så længe at
donationen ikke kræver noget tilbage, men er helt fri.
Julie svarer FFF.
Vi tager diskussionen videre på overleveringsweekend, så
der eventuelt næste år kan startes en proces i henhold til
at udarbejde retningslinjer for fondsmidler og
ansøgninger.
Arrangørgruppen fastlægger, hvor stor den næste
arrangørgruppe bør være, og hvor mange pladser der skal
være afsat til landsbestyrelsen og generelle rammer.
Landsbestyrelsen udvælger arrangørgruppen d. 18.
Oktober 2019
Theis går videre med dette i samarbejde med Carsten.
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12. Ændringsforslag til Generalforsamlingen [Julie, 40 min]
Vi skal blive enige om, hvilke forslag vi vil stille til GF. Desuden skal
vi her diskutere, om vi vil beholde appendix og retningslinjer eller
om disse skal fusioneres.

13. Hvad forventer vi af hinanden resten af året [Julie, 10 min]

Vi rykker dette punkt til vores møde den 28. September,
så vi har alting klar.

Den 28. september. er der obligatorisk hygge med
aftensmad - herefter gør folk, hvad de vil :-)
D. 18. Oktober holder vi bestyrelsesmøde på Gadsbølle kl
11.

14. DUF delegeretmøde d. 30 november

15. Udvælgelse af delegation til FINO 2019 [Helena/Nynne 45]
min.

D. 14. December har vi obligatorisk hygge med
aftensmad. Mødet starter kl 12.
Frederikke og Tilde tager afsted - gerne med to fra den
nye landsbestyrelse 2020.
Tilde booker overnatning til fire.
Der er blevet valgt 9 IMCC’ere til delegationen ud af 12
ansøgere.

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Theis
-

Julie
Tilde
-

Orienteringspunkter
IMCC Earth laver bæredygtige retninglinjer for IMCC [Julie]
IMCC Earth har sagt ja til at udarbejde et forslag til bæredygtige
retningslinjer for IMCC. De har ikke fået nogen deadline, da de har
travlt de her i starten af semesteret men de vil rigtig gerne hjælpe
med at lave guidelines både for afholdelse af events, hvordan vi
kan gøre vores udveksling mere bæredygtig og hvordan vi kan
gøre vores merchandise mere bæredygtig.

kontakter aktiviteter vedrørende svar på
puljeansøgninger.
Går videre med refusion via winkas i samarbejde
med Carsten

Er referent på næste møde og klargør referat.
Svarer FFF angående Novo Nordisk fonden.
Booker overnatning til fire ifb. DUF
delegeretmøde
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Nyt fra Integreret Sundhed [Frederikke]
Integreret Sundhed (i Odense og KBH, tidligere også Århus) har
sendt en status-mail, der beskriver følgende inkl. ønsket om to
møder i hhv. KBH og Odense:
1) De har fået ny NAL (Helene i KBH). Frede aftaler at mødes
med Helene sammen med Mikael/Carsten (sek) for at
lave en lille slags uformel “samarbejdsaftale” med info
om hvilke ressourcer NB/Sek har og
forventningsafstemning mm.
2) Lokalafdelingen i Odense vil ryste posen og trænger til
nyt fokus, som ikke indeholder perspektivet om alternativ
medicin, men i stedet leger de med tanken om at
fokusere på læge-patient-forholdet. Frede vil forsøge at
mødes med pigerne og sætte processen i gang.
3) Lokalafdelingen i Århus er (stadig) inaktiv.
DUFs nye katalog om Verdensmål [Frederikke]
DUF er (stadig) igang med at udarbejde et nyt katalog om aktiv
brug af FNs 17 Verdensmål, hvor de skildrer det forskelligartede
arbejde med og forankring af verdensmålene i 10 forskellige af
DUFs medlemsorganisationer. IMCC blev spurgt om vi ville være
en af de 10 organisationer i kataloget, og tilbage i januar måned
afgav jeg (Frederikke) interview til DUF. De er igang med at lægge
sidste hånd på IMCCs del af kataloget, og er blevet bedt om at
uddybe enkelte aspekter i et nyt interview med DUF (foregår på
mandag d. 16/9).

