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1: Flere og gladere frivillige 
Mål Delmål Succeskriterier 

 
 
 
 
Vækst i 
medlemsantal og 
aktivitet 
      

 
      
Større tværfaglig repræsentation      

Medlemstallet stiger.      

Større repræsentation af forskellige uddannelser blandt 
medlemmer. 

Aktivitetsniveau stiger proportionelt med medlemstallet 
(bestemmes vha. DUF-dokumentation). 

Mødefaciliteter i alle lokalafdelinger 
med lige adgang for alle medlemmer 
      

Adgang til mødelokaler i alle lokalafdelinger herunder en 
oversigt over tilgængelige mødelokaler i alle 
lokalafdelinger med vejledning til, hvordan man som 
medlem får adgang til dem. 

Skriftlige aftaler for vores “egne” IMCC-lokaler med 
udlejeren (f.eks. universitetet). 

At alle medlemmer, uanset uddanelsesmæssig 
baggrund, har adgang til foreningslokaler i sin by. 

 
 
 
 
En anerkendende 
og inkluderende 
frivilligkultur 
 
      

 
En opdateret frivilligpolitik, som vi 
bruger aktivt      

At vi har en konkret, anvendelig og relevant frivilligpolitik, 
der bliver gennemgået og opdateret årligt. 

At frivilligpolitikken er kendt og brugt i alle dele af IMCC. 

      
Fokus på både sociale og faglige 
meningsskabende arrangementer 
      

En stigning i antallet, der dukker op til sociale og faglige 
arrangementer lokalt. 

Afholdelse af flere arrangementer i 2022 i forhold til i 
2020. 

Flere gengangere til arrangementer. 

 
 
 
Sikre trivsel blandt frivillige 

IMCC’s medlemmer har deltaget i en 
trivselsundersøgelse, og denne har givet brugbare 
resultater der kan handles på. 

At vi har fået afdækket behovet for en tillidsrepræsentant 
i IMCC og at der, ved behov for en tillidsrepræsentant, 
bliver oprettet en sådan post. 

 
 
 
 
Let adgang til 
opkvalificering og 
medlemsudvikling 
 
      

Information om eksterne 
medlemstilbud skal være lettere 
tilgængelig      

Kortlæggelse af eventuelle barrierer og plan for 
overkommelse af disse. 

En bæredygtig Trænergruppe af 
højere kvalitet      

En bæredygtig trænergruppe der: 
1) Over de næste tre år i højere grad kan leve op 

til efterspørgslen. 
2) Har motiverede trænere, der søger ny viden og 

deler denne med IMCCs medlemmer. 

 
En opdateret værktøjskasse til intern 
brug 

En opdateret værktøjskasse, der bliver brugt af 
medlemmerne. 

En plan for hvem der har ansvaret for, at værktøjskassen 
bliver opdateret løbende. 
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2: Et fælles brand 
 

Mål Delmål Succeskriterier 

 
 
 
 
Systematisk 
og 
standardiseret 
monitorering 
og evaluering 
af vores 
indsatser 

 
Alle aktivitetsgrupper undervises i 
monitorering og evaluering 

Undervisning i monitorering og evaluering udbydes årligt. 

90% af alle aktiviteter har et aktivt medlem, der har 
modtaget undervisning i M&E  minimum en gang fra 
2021.  

I 2022 er der fundet et format for M&E-undervisning og  
-udførelse, som fortsat evalueres og udvikles.      

Kontinuerlig monitorering og evaluering 
af alle vores aktiviteter 

IMCC har i 2022 et system til evaluering hvortil 80% af 
aktiviteterne rapporterer data fra deres egen monitorering 
og evaluering.       

Indsamle og videreformidle vores 
samlede indsats med udgangspunkt i 
vores politiske grundholdninger 

IMCC-i-tal produceres hvert år, og præsenteres på vores 
Nationalweekend. 

Alle aktiviteter har leveret dokumentation til IMCC-i-tal 
årligt. 

Hvert år kommunikeres både succeshistorier og IMCC-i-
tal til medlemmer, eksterne samarbejdspartnere og/eller i 
medierne. 

 
 
 
Større politisk 
synlighed og 
aktivisme 

Udvikling og lokal forankring af vores 
nuværende eksterne arbejde 

Kontinuerlig evaluering af de eksterne samarbejder. 

Opdateret håndbog til eksternt arbejde, som opfylder 
aktiviteternes behov. 

Støtte og motivere til udvikling af 
politisk arbejde lokalt 

Alle aktiviteter har kendskab til IMCC’s 
grundholdninger, samt hvor man kan finde 
støtte til at arbejde politisk (herunder specifikt 
sekretariatet). 

At aktiviteter til samarbejdsaftalen mindes om 
mulighederne for at inddrage værdibaserede, eksterne 
aspekter i sit arbejde. 

Den interne værktøjskasse indeholder redskaber og 
håndbøger til politisk arbejde. 

Samtænkning af eksterne 
partnerskaber med IMCC’s 9 
grundholdninger og FN’s Verdensmål 

Et katalog med en oversigt over eksterne partnere 
mappet efter grundholdninger, som løbende opdateres 
og bruges aktivt af aktivitetsgrupper i deres eksterne 
arbejde.  

Oversigt over aktiviteter ift. verdensmål samt 
grundholdningerne, som årligt vises til 
nationalweekenden. 
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3: En samlet forening 
 

Mål Delmål Succeskriterier 

 
 
 
 
 
 
En bæredygtig 
forening 

Motiverede kandidater til alle 
ansvarsposter 

At alle ansvarsposter udfyldes af en motiveret og 
kvalificeret kandidat. 

Styrke overleveringskulturen blandt 
alle ansvarsposter 

At der er en god og sikker overlevering mellem 
ansvarsposter, som gør at nye føler sig trygge i at 
påtage sig ansvar. 

Aktive, relevante og bæredygtige 
udvalg 

At alle vores udvalg er aktive, relevante og bæredygtige. 

 
Nytænkning af landsbestyrelsens 
interne arbejdsfordeling og struktur 

At det er blevet undersøgt, hvorvidt en ny intern 
arbejdsfordeling og struktur i landsbestyrelsen vil være 
mere hensigtsmæssig for IMCC, og at en evt. fornyet 
struktur er implementeret. 

 

 

En god 
foreningskultur og 
-identitet 

 
Kortere afstand mellem de enkelte 
dele af IMCC      

Der sker en stigning i deltagerantal til ILONA og 
generalforsamlingen. 

Der faciliteres en årlig diskussion og 
forventningsafstemning omkring formålet og 
formatet for samarbejdet mellem lokalbestyrelserne. 

Gennemføre en god proces om 
muligt nyt navn til IMCC 

En tilfredsstillende proces der afdækker behovet for nyt 
navn, er blevet gennemført. 

 

 

 

Selvstændige      
og ansvarsfulde     
lokalbestyrelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Større ansvar og 
beslutningsdygtighed til 
lokalbestyrelserne 

Der afholdes samarbejdsaftale med alle lokalafdelinger i 
starten af året, hvor arbejdsfordelingen aftales. 

 
 
Tydeligere økonomiske rammer for 
lokalbestyrelserne      
 

Lokalbestyrelserne kan fremlægge en kalender med 
budget for en rimelig fremtid til 
de andre lokalbestyrelser til ILONA. 
      

Alle lokalbestyrelser har tilstrækkelige midler og 
økonomisk tryghed til at udføre 
deres arbejde. 
      

Øget fokus på små og nystartede 
lokalafdelinger 
      

I 2022 har vi minimum seks selvkørende lokalafdelinger 
med aktive, bæredygtige lokalbestyrelser. 

Alle vores lokalafdelinger har minimum to aktiviteter med 
aktive medlemmer. 
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4: En bæredygtig økonomi 
 

Mål Delmål Succeskriterier 

Alle aktiviteter og      
medlemmer føler 
sig økonomisk 
trygge og støttet 
af IMCC 

Interne puljer som afspejler 
aktiviteternes løbende behov 

At aktiviteterne ikkemangler midler til udgifter, som er 
nødvendige for deres drift.  

Alle aktiviteter, udvalg og 
lokalbestyrelser har midler til 
medlemspleje 

Alle NAL’er, LAL’er, NØA’er og LØA’er har kendskab til 
hvilke former for støtte de kan få fra IMCC og hvordan 
dette søges. 

 
 
 
Der laves 
sammen-
hængende og 
effektiv 
fundraising 

Klare arbejdsgange for 
blokfundraising  
 
 
 

Der sendes hvert år store fondsansøgninger som 
indeholder midler til ILONA, Folkemødet og 
nationalweekenden samt aktiviteternes årlige møder. 

 
 
Styrke aktiviteternes egen fundraising      

NØA’er og andre relevante poster føler sig kompetente 
til at fundraise set ud fra den løbende evaluering af 
aktiviteternes egen fundraising. 

Hvert år laver hver lokalbestyrelse minimum to kald til 
deres lokale aktiviteter med muligheden om at søge 
DUFs lokalforeningspulje. 

 
 
Langsigtet 
økonomi 

Der arbejdes aktivt for at have 
balance i økonomien      

IMCC’s egenkapital er ultimo 2022 på samme niveau 
som ultimo 2019. 

Faste og længerevarende aftaler 
med større institutioner 

Der foreligger faste aftale om økonomisk støtte med 
fakulteter og kommuner i 2022. 
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