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Kære engagerede med-IMCC'ere,

Til vi ses på Gadsbølle,

Kristine

De seneste fire år har jeg haft æren af at agere National Aktivitetsleder for Bamsehospitalet & Sund Krop, og det skal således ik-
ke være nogen hemmelighed, at jeg er stor fortaler for dét aktivitetsnære IMCC, som den nuværende landsbestyrelse har lagt
for dagen. Som kandidat til forkvinde vil jeg arbejde for et IMCC, der understøtter og gøder til aktiviteternes arbejde og udvik-
ling, og tror på, at vi gennem et tæt samarbejde med lokalbestyrelser, aktivitetsledere, Trænergruppen og udvalg kan forbedre
IMCCs sammenhængskraft og slagstyrke.

På lørdag skal vi stemme om mangt og meget, heriblandt den nye strategi; “Strategi 2020-2022”. Med fokus på flere og gladere
frivillige, et fælles brand, en samlet forening og en bæredygtig økonomi er kimen lagt for fremtidige Landsbestyrelsers arbejde
for at styrke IMCCs fundament. Men der er også åbnet op for en nytænkning af vores interne struktur og ikke mindst af samar-
bejdet mellem IMCCs mange undergrupperinger. For det aktuelle IMCC rummer flere udfordringer, der skal løses;

Vi har svært ved at rekruttere til flere lokalbestyrelser, og særligt de mindre lokalafdelinger i Esbjerg og Roskilde oplever van-
skeligheder med at tiltrække både frivillige og aktiviteter.
Vi har få aktive trænere i Trænergruppen og - trods stærke rekrutteringstiltag - slet ikke nok til at dække efterspørgslen samt
aktiviteternes behov for intern opkvalificering.
Vi har en DUF-centreret økonomi, hvor en ihærdig Blokfundraising-indsats ikke har ændret ved, at driftsmidlerne fra Dansk
Ungdoms Fællesråd stadig er organisationens primære bidragsyder.

Som national aktivitetsleder har jeg stået i lignende situationer med opstart af to nye lokalafdelinger, gamle lokalafdelinger med
sparsomme overleveringer og videnstab, samt en sårbar driftsorienteret økonomi. Jeg har lært, at sådanne udfordringer kan kla
res, men min erfaring fortæller mig også, at løsningerne skal findes og implementeres nedefra og op; de skal give mening for den
menige frivillige såvel som for den inkarnerede IMCC’er, hvis de skal overleve den løbende frivilligudskiftning i hele IMCC.

Men måske er tiden netop nu moden til, at vi vender jorden under IMCCs famøse træ, og gør den klar til fremtidens frø og frem-
tidens frivillige. Baseret på dialog, aktivitets- og medlemsinddragelse vil jeg arbejde for et IMCC, hvor vi samtænker lokalbesty-
relser og lokale aktivitetsstyregrupper i særligt vores mindste lokalafdelinger. Hvor Trænergruppens erfaringer og viden integre-
res i aktiviteternes overleveringskultur, IMCCs frivilligpolitik og måske endda genstarte opkvalificerende og medlemsudviklinde
initiativer som det gamle Forårsseminar. Hvor økonomiske indsatser manifesterer sig i udviklingsønsker og aktivitetsfremgang,
fremfor som bekymringer om, hvormeget DUF mon skønner, vi bør tildeles næste år. Da kan vi skabe os, de bedst mulige forud-
sætninger for at implementere den nye strategi såvel som for et stærkere IMCC - styrket nedefra og op.

Så lad os være modige og turde skubbe til normerne for IMCC-arbejde. Lad os vise, at vi i fællesskab er parate til at ændre gam-
le vaner og skabe nye muligheder både for vores aktiviteter, for vores medfrivillige og for os selv. Jeg tror, tiden er moden. Og jeg
tror, at ligepræcis I herlige med-IMCC'ere, vil være de rette til, i samarbejde med den kommende Landsbestyrelse og (hvis I vil)
mig, at løfte opgaven - løfte IMCC - når vi i 2020 tager hul på første år med den nye strategi. 
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