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IMCC generelt 
Q: Kan vi afholde nationale arrangementer - fx generalforsamling og ILONA - til næste år? 

A: Ja. Den kommende ekstraordinære GF bliver en øvelse i, hvor billigt vi kan gøre det. ILONA kan 

man muligvis fundraise til, og om ikke andet har IMCC stadig lidt penge til trods for, at vi ikke får 

støtte fra DUF. Og en generalforsamling 2020 SKAL afholdes.  

 

Q: Hvornår finder vi ud af mere ift. IFMSA March Meeting i Rwanda?  

A: Der er deadline midt december for “early registration” (her kan op til otte delegerede få den 

‘billigste pris’) - herefter stiger prisen. dvs vi skal have sat en delegation inden midt december, hvis 

der skal nogle afsted.  

 

Q: Hvordan formidler vi det her til nye medlemmer, så de ikke melder sig ud? 

A: Vi formidler den gode historie, vores fantastiske sammenhold og det sociale fællesskab. Krisetider 

giver mulighed for samarbejde på tværs af aktiviteter, udvalg og bestyrelser. Vi er sikre på, at IMCC 

som organisation nok skal komme helskindet igennem, og vi må derfor se på de kommende måneder 

som en øvelse i at skabe et stærkere IMCC, hvor alle har indflydelse og er af betydning. Og hvem vil 

ikke være en del af organisation, hvor vi vil hinanden og vil en fremtid med sundhedsfremme lokalt, 

nationalt og internationalt? 

 

Sekretariatet 
Q: Kan vi nå at få svar på fondsansøgninger i tide til at beholde sekretariatet? 

A: Vi håber, men desværre skal fondene bruge noget tid på at behandle ansøgningerne, så det er 

umiddelbart ikke det mirakel, vi skal sætte vores lid til. 

 

Q: Kan vi spare så meget i aktiviteterne, at vi kan beholde (dele af) sekretariatet? 

A: Aktiviteternes midler er aktiviteternes, og derfor vil en sparerunde her ikke medføre øget likviditet 

i IMCCs centrale budget. De aktiviteter, der har betragtelige summer stående på deres konti, har 

enten fået disse penge fra fonde, fået dem som betaling for undervisningsaktiviteter eller som enkelt 

indbetalinger til aktiviteter i udlandet. De vil derfor ikke kunne inddrages til drift af “store IMCC” - og 

det ønsker vi i Landsbestyrelserne absolut heller ikke. I stedet vil vi opfordre aktiviteterne til i 

kommende fondsansøgninger at tilføje en budgetpost til løn, såfremt den ansøgte fond giver tilskud 

hertil.  

 

Aktiviteterne 
Q: Skal vi fortsætte vores aktivitet som vi plejer? 

A: Ja, der er selvfølgelig tale om økonomisk trængte tider, men det er vigtigt, at i bibeholder jeres 

høje aktivitetsniveau, mest af alt for at I stadig synes det er sjovt at være med i IMCC og vi holder 

vores kampgejst intakt. Altså kør jeres aktiviteter som I plejer, men selvfølgelig med alt dette i 

kontakt: bestyrelse@imcc.dk          2 af 
10 

mailto:bestyrelse@imcc.dk


baghovedet - og vi vil derfor opfordre til, at I venter med at handle snacks til månedsmøder i 

Mad&Vin. Det næste stykke tid kommer vi alle til at arbejde meget mere sammen. 

 

Q: Hvad sker der med aktiviteternes egne penge? 

A:Aktiviteternes penge er jeres egne, og kan bruges som I vil (selvfølgelig i henhold til de aftaler, I 

som aktiviteter har med diverse fonde og samarbejdspartnere). Vi opfordrer til at I holder jeres 

aktivitetsniveau højt - det vil ikke kun hjælpe på ansøgningen til næste år, men også på 

sammenholdet i organisationen. Dog skal aktiviteterne være opmærksomme på, at IMCC ikke har 

midler til at hjælpe, hvis der skulle opstå en økonomisk uheldig situation med underskud i en 

aktivitet. 

 

De blå aktiviteter 

Q: Kan Exchange og Research Exchange evt. bruge deres egne penge (altså aktivitetens) til at 

sende NEO og NORE på March Meeting? Evt. samtidig med at fondsansøge, så som et udlæg til sig 

selv, de prøver på at få dækket? Hvis ja: må aktiviteterne gerne fondsansøge alene til noget så 

småt, eller skal det samles i en større ansøgning med hele IMCC?  

A: Det er muligt, at de aktiviteter med oplagt interesse i at deltage på de internationale møder, kan 

sende repræsentanter, der får dele af deres udgifter refunderet af aktiviteterne selv. Vi skal i 

Landsbestyrelserne have afdækket om en sådan delegationsudvælgelse, der vil afhænge af 

aktiviteternes egen økonomi, er noget vi kan stå inde for, da det vil skabe en ulighed i 

organisationen.  

 

Alle aktiviteter der påtænker denne manøvre, skal dog skrive til theis@imcc.dk eller 

oekonomi@imcc.dk. IMCCs Landsbestyrelser vil i kommende fondsansøgninger, såfremt det er i 

overensstemmelse med fondens formål, søge midler til fortsat at kunne sende delegationer afsted til 

disse møder. 

 

De grønne aktiviteter 

Q: Kan man søge flere midler til sekretariats internationale medarbejder gennem DUF’s 

internationale pulje, end vi allerede gør? 

A: I den internationale pulje kan maksimalt ansøges om 7% af det samlede budget til administration. 

Det gør vi allerede i de fleste af vores projekter, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. I 2017 er 

det desuden blevet muligt at søge lønmidler specifikt til IMCCs internationale medarbejder, og disse 

lønmidler bliver vi ligeledes ved med at søge i kommende projektansøgninger. I en projektansøgning 

kan også inkluderes midler til afholdelse af workshops, grønt seminar, planlægningsmøder etc.  
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Lokalbestyrelserne 
Q: Kan IMCC ikke bare udlægge en masse af de administrative opgaver til lokalbestyrelserne, og 

derigennem fungere uden et sekretariat? 

A: Jo, det kunne IMCC teknisk set godt, men det vil ikke være bæredygtigt. I en organisation som 

vores, hvor der er stor udskiftning på ansvarsposterne, vil vi gøre os selv enormt sårbare ved, som en 

langsigtet plan, at flytte tunge administrative arbejdsopgaver som refusioner, indhentelse af 

børneattester, medlemsregistrering, opdatering af hjemmesiden, Winkas-vedligehod, udbetaling af 

udlæg ved internationale projekter, juridisk rådgivning, GDPR, bogføring, revisionsforberedelser, 

indrapportering til fonde og ikke mindst til DUF fra vores medarbejdere til vores frivillige ledere. 

Disse opgaver kræver mere end en 37-timers arbejdsuge, hvorfor vi har fire medarbejdere, af hvilke 

tre er fuldtidsansatte til bl.a. at udføre disse opgaver. Samtidig er IMCC aktuelt i en situation, hvor 

frivillige sjældent går til kampvalg om administrative poster i lokalbestyrelser eller landsbestyrelser, 

og man kan derfor kun frygte, at det bliver endnu sværere for organisationen at rekruttere til 

bestyrelserne, hvis vi forventede at bestyrelsesmedlemmer udelukkende lavede administrativt 

arbejde.  

 

Sekretariatet fungerer derudover som en organisatorisk hukommelse og en vigtig sparringspartner 

for vores mange frivillige ledere og udvalg med “voksenerfaringer” fra det virkelige liv. Disse 

funktioner er ikke mulige at flytte til lokalbestyrelserne.  

 

 

Økonomi 

Den nuværende situation 

Q: Til generalforsamlingen blev der sagt, at vi i IMCC har massere af penge. Hvordan stemmer det 

overens med, at vi ikke har penge nok til at overleve med sekretariat nu? 

A: IMCC havde for 2019 budgetteret med og forventet et driftstilskud fra DUF på ca. 1.250.000 kr, 

270.000 kr i tillæg for vores lokalafdelinger samt yderligere 212.000 kr i internationale refusioner. Da 

DUFs driftstilskud samt de internationale refusioner udbetales i starten af november, fungerer 

udbetalingen således som een stor refusion af udgifter, IMCC indtil da har kørt over egenkapitalen. I 

starten af 2019 var IMCCs egenkapital på ca. 2.000.000 kr, af hvilke 1.700.000 kr således skal 

henlægges til at dække det manglende driftstilskud. Dvs. pengene svarende til driftstilskuddet er 

brug - og vores egenkapital skal dække tabet. 

 

 

Fundraising og donationer 

Q: Skal/kan vi finde nye fondsmuligheder? 
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A: Ja, det skal vi og vi er allerede igang. Der er nogle der er “lige nu og her” også er der nogle der er 

lidt mere langsigtede. Er du interesseret i at hjælpe eller har du nogle gode ideer så skriv endelig til 

theis@imcc.dk.  
 

Q: Skal vi crowd-fundraise?  

A: Vi er igang med at undersøge,om IMCC som frivilligorganisation kan starte en crowd-fundraising. 

Indtil da kan donationer til IMCC foregå over Mobile pay. Alt dette findes på hjemmesiden her. 

 

Q: Kan privatpersoner donere til IMCC? 

A: Ja, via vores Mobile pay-nummer. Man kan læse mere om alle de måder, man kan støtte IMCC på 

her.  

 

Q: Hvis man donerer til IMCC, kan man så trække det fra i skat? det kan man med folkekirkens 

nødhjælp eks? 

A: Ja, IMCC er godkendt efter ligningslovens §8.a. Det betyder, at alle donationer fra private og 

virksomheder er fradragsberettigede op til 15.200 kr. per år. Hvis du ønsker, at vi indberetter 

din/Jeres donation til SKAT, gøres dette ved at sende en mail til bogholder@imcc.dk med navn og 

yderligere kontaktoplysninger, samt donationstidspunktet. Vi vil efterfølgende kontakte dig/Jer 

telefonisk ang. CPR-nummer/CVR-nummer, som vi skal bruge for at kunne videregive information 

om donationen til SKAT. Som privatperson vil du efterfølgende kunne følge indberetningen i din 

skattemappe på www.SKAT.dk, hvor også IMCCs CVR-nummer 30865219 vil fremgå af din 

årsopgørelse. 

 

Bemærk dog at med de begrænsede midler og fokuserede arbejdskraft, vi gør brug af aktuelt, vil 

ovenstående blive en praktisk udfordring med risiko for latenstid på tilbagemelding.  

 

Q: Skal man hellere søge fonde til hele IMCC end til sin aktivitet? 

A: Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Hvis en fond kan være relevant for både en 

aktivitet og hele IMCC, kan aktivitetens behov indarbejdes i en fælles ansøgning, så vi får mest muligt 

ud af fondene. Aktiviteterne må meget gerne kontakte Theis på theis@imcc.dk, hvis de er i gang eller 

påtænker at gå i gang med at søge fonde. På den måde kan vi koordinere indsatsen, så vi ikke søger 

den samme fond flere gange. Det skal ikke forstås som et stop for fundraising i aktiviteterne - disse 

tider kalder bare på et øget fokus på intern koordinering. 

 

Q: Hvad hvis man som aktivitet har tænkt på at søge en af de store fonde, som IMCC planlægger at 

ansøge i den kommende tid? 

A: Skriv til Theis på theis@imcc.dk. Så sørger vi for, at aktivitetens behov indarbejdes i en større 

fælles ansøgning. På den måde konkurrerer vi ikke med os selv samtidig med, at alle burde kunne få 

de penge de skal bruge. 

 

Q: Skal man også melde tilbage til IMCCs økonomiansvarlige, hvis man i en aktivitet får 

sponsorater? 

A: Ja. Alle forventede indtægter skal gerne meldes til den økonomiansvarlige, så vi kan skabe os et så 

sikkert overblik som muligt.  

 

Q: Kan IMCC indgå i alliancer med virksomheder, så vi kan blive helt uafhængige af DUF? 
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A: Det er noget særligt den kommende landsbestyrelse skal undersøge, og noget vi skal diskutere 

med jer som IMCC-medlemmer. Hvilke samarbejder kan vi stå inde for? På hvilke forudsætninger? 

Og hvad vil vi absolut ikke lægge navn til? 

 

Q: Hvordan kan vi arbejde på længere sigt på at blive uafhængige af DUF?  

A: Det skal afdækkes det kommende års tid. Aktuelt arbejder IMCC på at blive godkendt som en 

“folkeoplysende organisation” i hhv. Aarhus og Odense kommune. Dette vil nemlig give mulighed 

for, at organisationen kan ansøge om andre tilskud i kommunalt regi.  

 

Der var til krisemøderne ligeledes forslag om at danne en gruppe, som undersøger mulighederne for 

langsigtet økonomisk uafhængighed fra DUF. Er du interesseret i at hjælpe med dette er du 

velkommen; skriv til theis@imcc.dk eller oekonomi@imcc.dk. 
 

Q: Hvorfor er IMCC ikke allerede økonomisk uafhængig af DUF? 

A: Det er svært at blive helt uafhængige af et tilskud på 1.700.000 kr, der ikke kræver en større 

fondsansøgning, men “bare” at organisationen skal leve op til nogle krav. De seneste år har IMCC 

brugt meget energi på at få opstartet lokalafdelingerne, IMCC Esbjerg og Roskilde, og samtidig er det 

svært at finde finansiering til administration. Der har været forsøgt med blokfundraising, men denne 

indsats har været meget bundet op på én medarbejder i sekretariatet, der også har andre 

arbejdsopgaver at passe.  

 

 

Ekstern synlighed 

Medier 

Q: Hvad vil IMCCs bestyrelse gerne have, de frivillige gør på medierne - skal vi være kritiske og 

“sure på DUF” eller skal vi vise det gode ansigt udadtil, så vi kan få penge næste år? 

A: Det er op til alle frivillige selv, hvad der slås op på ens egne private profiler. I “IMCC - delehær” 

deler vi kommunikationsplanen som landsbestyrelserne arbejder efter, og det er op til Jer som 

enkeltindivider om I vil lægge Jer i tråd med IMCCs officielle mediestrategi eller om I vil gøre det 

anderledes. 

 

 

Støtte fra partnere 

Q: Hvem er samarbejdspartnere? Professorer? 

A: Alle de personer eller organisationer I som aktiviteter samarbejder med. Det kunne være danske 

organisationer som fx Sex & Samfund, Børneulykkesfonden eller Dansk Råd for Genoplivning. Det 

kunne også være internationale netværk, som UAEM naturligt er en del af eller eks. Læger uden 

Grænser. Tænk også på seje mennesker, der har holdt et oplæg for jeres aktivitet, eller som I har 

inviteret til et eksternt event. Alle, der har en stemme og vil en fremtid for IMCC, er relevante. 
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Q: Kan vi kontakte de skoler vi underviser f.eks. i Esbjerg og Roskilde? 

A: Ja, men dette skal gå gennem aktiviteterne.  

 

Q: Kan vi kontakte dekanerne fra universiteterne? 

A: Ja, og det gør vi også. Både med henblik på støtteerklæringer såvel som for at forhøre os om øget 

økonomisk tilskud.  

 

Q: Når man indhenter støtteerklæringer, skal det så være en støtte til hele IMCC, eller kan det 

godt bare være aktiviteten? 

A: Indhent den til aktiviteten (evt. gør brug af dette dokument til inspiration) - men da den skal 

bruges for at illustrere, hvorfor I som aktivitet og IMCC som organisation ikke kan undværes, skal 

støtteerklæringen som minimum indeholde en beskrivelse af, at I som aktivitet er en del af IMCC.  

 

Angående DUF 
Q: Tror I at DUF vil af med IMCC? 

A: Nej. DUF er en stor arbejdsplads, og IMCC har et rigtig godt samarbejde med andre dele af 

organisationen som eks. den internationale afdeling. Vi kan kun formode, at afslaget er et resultat af, 

at det administrative apparat såvel som Tipsudvalget kunne have sat sig bedre  ind i vores struktur 

og organisering - da vi mener, de herved ville have opdaget hvor lokalt forankrede alle vores 

aktiviteter i virkeligheden er. 

 

Q: Kan vi søge dispensation om at få vores kontingent hos DUF nedsat? (det er der fx mulighed for 

hos CISU) 

A: Det har vi ikke undersøgt endnu, men det er da værd at finde ud af. 

 

Q: Vil vi stadig være i stand til at søge de andre puljer (DUFs internationale pulje og 

lokalforeningspuljen)? 

A: Ja! De skal endelig bare søges. Vi er stadig medlemmer af DUF og kan derfor stadig bruge alle 

deres medlemstilbud (kurser, puljer ect.) - vi er “bare” ikke berettigede til driftstilskud og derfor 

heller ikke internationale refusioner. 

 

Q: Er det andre udvalg, der fordeler de andre puljer i DUF? 

A: Ja, Tipsudvalget, som uddeler driftstilskud, er et separat udvalg under DUF. Der findes også det 

internationale udvalg, der uddeler penge til vores grønne projekter, samt 

lokalforeningspuljeudvalget, der uddeler midlerne i lokalforeningspuljen. 

 

Q: Hvad er forskellen på internationale puljer og international refusion? 

A: De internationale puljer bevilliger penge til vores grønne projekter. Disse bevillinger er 

uafhængige af om vi er driftstilskudsberettigede, hvorfor vores grønne projekter fortsat kan få 

midler herfra. 

De international refusioner går til at sende vores medlemmer på internationale konferencer, f.eks. 

med IFMSA, CSW og EPHA. De internationale refusioner er bundet op på driftstilskuddet, hvorfor vi 

også mister disse penge. 
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Q: Kan man bruge den internationale pulje hos DUF til at sende folk afsted på IFMSA-møder? 

A: Muligvis kan de grønne aktiviteter bruge penge til netværksaktiviteter på at sende grønne 

IMCC’ere afsted til internationale møder, såfremt deres partnere også kommer til samme møde. De 

internationale puljer kan ellers ikke bruges til udgifter i forbindelse med internationale møder, da de 

søges til deciderede projekter. Dette er noget vi i Landsbestyrelserne vil gå videre med og få afklaret 

på vegne af de grønne aktiviteter. 

 

 

Afslaget for ansøgningen 2019 

Q: Hvor stor sandsynlighed er der for, at DUF omstøder deres beslutning? 

A: DUFs Tipsudvalg har truffet en beslutning, og det er det vi må arbejde videre efter. Fokus lige nu 

er således på at opsøge alle tænkelige indtægtskilder, samt undersøge muligheden for at blive 

driftstilskudsberettigede til næste år.  

  

Q: Hvordan er vores aktiviteter organiseret anderledes end f.eks. en ungdomspolitisk 

organisation? 

A: Forskellen er, at lokalafdelingerne af vores aktiviteter er økonomisk underlagt aktiviteten på 

landsplan og ikke lokalforeningen. Fx vil 6x Aarhus’ økonomi ligge under 6x nationalt, som igen hører 

under IMCC. Hvis man i andre foreninger fx holder lektiecafé, vil økonomien for hver lokalforenings 

lektiecafé høre ind under lokalforeningens økonomi, og ikke være samlet i en landsdækkende 

lektiecafégruppes økonomi. Til gengæld har de så ofte et landsdækkende ‘sparringsnetværk’ af 

lektiecaféer. Så forskellen er, at vi så at sige har et forskelligt mellemled økonomisk - fremfor at have 

en lokalforening som mellemled har vi en national aktivitet. 

 

Q: Hvis Esbjerg skulle godkendes som lokalafdeling, skulle der så oprettes en ny aktivitet lokalt i 

Esbjerg? 

A: Esbjerg er organiseret som alle vores andre lokalforeninger, hvorfor vores primære mål lige nu er 

at forklare vores struktur bedre over for DUF. Grunden til at Esbjerg og Roskilde er blevet nævnt i 

begrundelsen for vores afslag er, at det er disse lokalforeninger som den eksterne kontrol har sået 

tvivl om. Tipsudvalget er derfor gået ind i disse to og ikke de andre. Det er ingen hemmelighed, at 

IMCC Esbjerg og IMCC Roskilde, som vores mindste afdelinger, selvfølgelig ville gavnes af opstart af 

flere lokale aktivitetsgrupper for at blive lige så bæredygtige som vores andre fire lokalafdelinger. 

Faktum er blot, at det er den strukturelle opbygning af IMCC og tolkningen af vores aktiviteters 

lokale forankring, der har haft betydning for vores afslag. Ikke det samlede aktivitetsniveau 

(lokalbestyrelser OG aktiviteter) i de to lokalafdelinger. 

 

Q: Hvorfor er vores andre lokalafdelinger  blevet godkendt af DUF, når de fungerer på samme 

måde som Esbjerg og Roskilde ift. lokalt iværksatte aktiviteter? 

A: IMCC Esbjerg og IMCC Roskilde er de eneste to, der er blevet fremhævet ved den eksterne 

kontrol. DUF er ikke gået dybere ind i de andre byer (se i øvrigt ovenfor). 
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Ansøgning for 2020 

Q: Hvordan ser det ud ift. at få penge næste år? 

A: Vi arbejder på at tydeliggøre overfor DUF, hvordan vores struktur faktisk er - dvs. forklare 

aktiviteternes selvstændighed lokalt og dermed den lokale forankring - så vi kan få tilskud næste år. 

Vi kigger også på, om vi kan ændre vores dokumentering, så den i højere grad gør brug af 

DUF-tekniske termer. Det kan blive nødvendigt at ændre vores struktur, så den passer bedre ind i 

DUFs forståelsesramme for organisationers opbygning og strukturer -   dette vil kræve en beslutning 

på den ekstraordinære generalforsamling d.14/12. 

 

Vi er selvfølgelig i kontakt med DUF om dette, så vi ikke ændrer ting til ingen verdens nytte. Alle 

disse planer forudsætter selvfølgelig et fortsat højt aktivitetsniveau, især i vores mindre 

lokalforeninger og er under forudsætning af, at vi ikke går på kompromis med aktiviteternes 

autonomi. 

 

Q: Hvordan kan vi have fået tilskud de andre år, når vores struktur ikke har ændret sig? 

A: Det undrer vi os også meget over. DUF siger, at systemet er bygget på tillid, men at den eksterne 

kontrol har afdækket kritisable forhold, som Tipsudvalget nu har kigget nærmere på. Vi mener, at vi 

aldrig har lagt skjul på vores struktur. Desuden har vi efter indførslen af de nye tilskudsregler i 2016 

fået godkendt konkrete udviklingsplaner for opstart af nye lokalafdelinger af DUF. Her har vi klart 

beskrevet, hvordan vores aktiviteter skal være den bærende kraft i IMCC Esbjerg og IMCC Roskilde - 

læs mere om udviklingsplanen her.  
 

Q: Kan vi ændre noget i vores dokumentation der gør os berettigede til tipsmidler? 

A: Muligvis. Vi er i kontakt med DUF om, hvad der kunne give mening. 

 

Q: Kan omstruktureringen betyde, at den nationale styregruppe i en aktivitet “fyres”? 

A: Det er noget vi skal finde ud af sammen, bl.a. til den ekstraordinære generalforsamling. For 

aktiviteter med afdelinger i flere byer i Danmark, er det absolut fornuftigt at have en national 

styregruppe, og vi ser det også som en så stor del af IMCCs DNA, at dette ikke bare er noget der kan 

sløjfes. Det kan dog godt være, at vi i fællesskab (aktiviteter og landsbestyrelser) bliver nødt til at 

lave nogle ændringer i, hvordan økonomien er organiseret i aktiviteterne, og hvordan 

retningslinjerne for aktiviteterne bliver lavet. Måske bliver den nationale styregruppes rolle også 

anderledes og får mere funktion af et nationalt sparringsnetværk.  

 

Q: Betyder DUF’s krav til lokalafdelinger, at vi skal omstruktureres og afskaffe NAL- og 

NØA-posten? 

A: Dette er en dialog, vi i de kommende par uger til måneder tager med DUFs Tipsadministration, 

men det er sandsynlig vi må omtænke vores nationale sparring mellem aktivitetsgrupper - både i 

form af betydningen af aktiviteternes retningslinjer og i form af aktiviteternes nationale styregrupper 

(se i øvrigt ovenfor). 

 

Q: Hvorfor lever vi ikke op til reglerne for ’øvrige landsorganisationer’ (§§ 13-15)? 
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A: For at være tilskudsberettiget jf. denne paragraf, skal man også have regelmæssigt, lokalt 

iværksatte aktiviteter i minimum seks lokalafdelinger. Vi er altså blevet fældet på den samme 

paragraf igen. 

 

Q: Hvilke vedtægtsændringer skal vi lave til den ekstraordinære generalforsamling for at vi kan 

søge tilskud i 2020? 

A: Vi har ikke fuldkommen overblik endnu, men vi skal bl.a. beskrive aktiviteternes lokalafdelingers 

tilhørsforhold til lokalforeningen/lokalbestyrelsen. Det er landsbestyrelserne der har ansvaret for, at 

de relevante vedtægtsændringsforslag bliver udformet rettidigt. 
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