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Sexekspressen
2015 - nu - Underviser
2018-2019 - Styregruppe, KBH
2018 - OC sommerseminar
2019 - OC vinterseminar
2019 - Medarrangør, folkemødet

Lokalbestyrelser
2018 - Menigt medlem, KBH
2019 - Forperson, KBH
18+19 - Lokalbestyrelsernes
udviklingsweekend

Kære IMCC medlemmer
 
Det jeg har gjort allermest af i IMCC er det, som langt de
fleste frivillige gør: holder utallige møder, laver daal til 40
personer, sparer mest mulig på udgifter og står f******
tidligt op for at undervise 10. klassecenteret i
Kalundborg.
 
Det er for alle de andre frivillige, der også bager boller
og skriver mails, at jeg stiller op til Landsbestyrelsen
2020. Jeg har i mine 4 år som frivillig nydt utrolig godt af
de muligheder, jeg har fået i IMCC og jeg kæmpe for, at
IMCC fortsat er en organisation, der arbejder for sine
medlemmer. 
 
Vi skal sikre, at alle IMCC'ere har mulighed for at
dygtigere og vi skal have en stærkere trænergruppe.
 
Vi skal give de små lokalafdelinger lidt ekstra kærlighed,
også med det organisatoriske.
 
Vi skal have fokus på IMCC-ånden og det frivillige
fællesskab både nationalt, men også lokalt, hvor vi skal
styrke lokalbestyrelserne og samarbejdet på tværs af
fag- og farvefællesskaber. 
 
I min tid i lokalbestyrelsen har jeg oplevet at have
landsbestyrelsen tæt på, altid hjælpsomme og klar med
råd. Det samme skal vi gøre næste år (og gerne en tand
bedre).
I min tid i Sexekspressen har jeg også set, hvordan IMCC
kan opleves uforståeligt og bureaukratisk.
Det skal vi have lavet om på. Vi skal have mere kontakt
med aktiviterne, have mere gennemsigtighed og så skal
alle i IMCC kunne forstå, hvordan de søger penge til
deres aktivitet eller projekt. 
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen på
nationalweekend og forhåbentlig til at kunne arbejde for
jer i hvert fald et år mere!

 
 

Internationalt
2018 - FINO, København
2019 - NECSE, Finland
 

Og derudover..
2016, 17, 18, 19 - IMCC GF
2018, 19 - ILONA
2019 - Uddannet træner i IMCC
2019 - Vinder af Flids-dildoen i
Sexekspressen København!


