Opstilling til Menigt medlem til IMCC’s landsbestyrelse 2019/20
Engageret folkesundhedsvidenskaber med et ønske om at gøre en forskel!
Mit navn er Bolette Kramer Aagaard, jeg er 23 år, studerer Folkesundhedsvidenskab
på 5. semester i Aarhus, men er oprindeligt fra nordens Paris, Aalborg (også kaldt
Aaler’n), og så er jeg typen, der virkelig går fuldt ind i, og brænder for alt, hvad jeg
laver!
Mangeårigt frivilligengagement med erfaring i organisationsledelse, projektledelse,
formidling, mobilisering, medlemsfastholde og understøttelse af frivilliges arbejde
Gennem de seneste 7 år har jeg lagt en del kræfter i frivilligt arbejde – først af ungdomspolitisk karakter, hvorigennem jeg også har fået en del organisatorisk erfaring med bl.a. at lede og
repræsentere en lokalafdeling samt understøtte andre frivilliges arbejde. Da jeg flyttede til Aarhus og begyndte på FSV begav jeg mig videre til vores helt fantastiske organisation, IMCC. Gennem de seneste 2 år
har jeg således lagt en del kræfter i den grønne gruppe, Ashipti. Her har jeg senest
været med til at facilitere ansøgningsprocessen omkring et nyt partnerskabsprojekt,
der skal være med til at bekæmpe livstilssygdomme i Ghana. Endvidere har jeg
desuden været grøn-gruppe-ansvarlig - og herunder bidraget en del til PR- og
rekrutteringsindsatsen i Aarhus. Derudover er jeg med i trænergruppen, hvor jeg har
været ude og afholde nogle workshops både i Aarhus, Aalborg og København.
Som træner har jeg desuden været med til at uddanne en håndfuld super seje trænere her i slutningen af september!
Masser af energi og idéer og klar på nye udfordringer!
Efter at jeg har bestemt mig for 100% at lægge alle mine frivilligkræfter i IMCC, er jeg parat til at lægge en
del kræfter i styrke IMCC som organisation gennem landsbestyrelsen. For at samarbejde med så mange
engagerede og handlekraftige frivillige, der hver og én er med til at gøre en forskel er noget, der virkelig
motiverer og er meningsfuldt for mig, og derfor brænder jeg virkelig for at være til at videreudvikle og styrke
IMCC’s potentiale som den (efter min mening) sejeste studenterorganisation i Danmark!
IMCC skal frem i medielyset – For vi har et vigtigt budskab
Som folkesundhedsvidenskaber er jeg mega passioneret omkring,
hvordan vi skaber en bedre sundhed for alle – nationalt såvel som globalt. Og netop dét er noget, som vi i IMCC virkelig formår – på samfunds- såvel på individplan. Men én af de ting, som vi fortsat bør arbejde hen i mod, er at blive bedre til at fortælle resten af Danmark, hvor vigtigt det vi laver er!
IMCC har et vigtigt budskab omkring, hvordan vi kan være med til at fremme hele verdens sundhed. Ifølge
strategien for det nye år skal vi skabe større politisk synlighed og aktivisme. Derfor kunne det være helt vildt
sejt, hvis vi som organisation blev bedre til at formidle og formulere vores politiske standpunkt. Som potentielt landsbestyrelsesmedlem vil jeg således forhåbentligt kunne viderebringe nogle af de erfaringer, jeg har
fået gennem 5 år i ungdomspolitik. Herved vil vi sammen kunne arbejde for, at vi i IMCC kan blive endnu
bedre til at formidle vores politiske budskab og formidle, hvor vigtigt vores frivillige engagement og det, vi
laver i IMCC, er – bl.a. igennem aktiviteter som Folkemødet samt deltagelse i den offentlige debat, som da
Ens Sundhed stod sammen med 12 andre organisationer til et opråb til politikerne om tolkegebyret!
Med fælleskab og anerkendelsen løfter vi organisationen bedst
Jeg har et stort ønske om at vi i fælleskab kan være med til at skabe retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhed. I en frivillig organisation er det essentielt, at de frivillige føler sig forståede og anerkendte for
deres arbejde. For at alle frivillige føler sig anerkendte er det vigtigt, at alle

Fuck, det var sejt, gutter!

føler, at der bliver lyttet til dem og til, hvad der foregår ude i aktiviteterne og i lokalafdelingerne. Som landsbestyrelsesmedlem vil jeg ikke blot være repræsentant for mig selv, men for hele IMCC. Jeg vil derfor sætte
en flid i at sørge for, at de frivillige føler sig forståede og lyttet til, og at deres aktiviteter bliver bakket op og
får den nødvendige understøttelse, så alle føler sig som en del af et meningsfuldt frivilligt fælleskab i IMCC!
”Man har det ansvar, man tager”
Jeg tager ansvar og går fuldt ind i det jeg laver. Jeg har et frivillig-motto, der siger: ”man har det ansvar,
man tager”. Og jeg vil med glæde påtage mig det ansvar at repræsentere De Grønne Grupper, Aarhus,
Trænergruppen og ikke mindst resten af IMCC som menigt medlem i IMCC’s landsbestyrelse.
Derfor håber jeg, at I vil bakke mit kandidatur op, så vi sammen kan styrke IMCC som organisation! 

Quick frivillig-CV
Frivilligt arbejde i IMCC
Ashipti
2017-nu:
Medlem af Ashipti Denmark
2018-nu:
PR- og rekrutteringsansvarlig samt ansvarlig for kontakten til de grønne grupper
2019:
Konstitueret formand for Ashipti, herunder primus motor for opstart af projekt i Ghana
Bæredygtig Undervisning
2017-2018: Medlem af Bæredygtig Undervisning, herunder at tage ud på højskoler for at undervise i,
hvad bæredygtig udviklingshjælp er
Trænergruppen:
2018:
Uddannet IMCC-træner
2018-2019: Afholdelse af træninger i Aalborg, Aarhus og København; Do-no-harm, motivation, rekruttering og medlemsfastholdelse, formidling og præstationsteknik mm.
2019:
Afholdelse af træning for nye trænere i samarbejde med et hold af andre seje trænere
Lokalbestyrelsen:
2019:
Indsuppleret bestyrelsesmedlem i IMCC Aarhus’s lokalbestyrelse; hjælp med rekruttering,
hjælp til praktiske ting mm.
Andet frivilligt arbejde:
2013-2017: Medlem af DSU: Lokalbestyrelsesmedlem i DSU Aalborg, Medlem af landspolitisk udvalg,
deltagende på div. kurser og debattørforløb, frivilligkoordinator i valgkampen 2015, organisatorisk formand i DSU Nordjylland, valgt organisatorisk sekretær til Hovedbestyrelsen.
2015:
Iværksætter og eventkoordinator for ’Mød en flygtning’-event i Aalborg.
2013-2016: PR-, rekrutterings-, og socialiserings-ansvarlig i Operations Dagsværk, Aalborg Katedralskole
2014-2016: Medlem af Aalborg Katedralskoles Elevråd, herunder: medlem af socialiseringsudvalget
og torvholder for miljø- og bæredygtighedsudvalget
2017:
Deltagende på højskole om bæredygtigt frivilligt arbejde med Mellem Folkeligt samvirke
i Myanmar og efterfølgende frivillig på Sri Lanka på skole for børn med handicap og efterfølgende oplægsholder for MS og bæredygtigt frivilligt arbejde
2017-2018: Medlem af Fagligt Udvalg, Folkesundhedsvidenskab.
2018:
Frivillig i Sex og samfund, herunder: projektleder for ’Let’s talk bout Sex’-event i Sex og
Samfund, afholdelse af workshops om motivation, projektledelse og kapacitetsopbygning.
2018-2019: Formand for fagligt udvalg, Folkesundhedsvidenskab

