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Indholdsfortegnelse Baggrund

IMCC's Landsbestyrelse 2020
Anna, Bolette, Jesper, Kristine, Linnea og Signe

IMCC kan i år fejre 70-års jubilæum og med
så mange år på bagen, må en organisation
løbende kigge indad og gentænke egne ar-
bejdsgange, forbindelser og strukturelle op-
bygning. De seneste år har vores organisa-
tion haft mere eller mindre svært ved at re-
kruttere frivillige til ansvarsposter i både lo-
kalbestyrelser, udvalgsgrupper og til lands-
bestyrelsen. Med flere små lokalafdelinger
er det absolut nødvendigt, at vi får gen-
tænkt, hvordan vi driver vores forening her-
under de interne relationer mellem aktivi-
tetsgrupper, lokalafdelinger, lokalbestyrel-
ser, udvalgsgrupper, sekretariatet og lands-
bestyrelsen. Med den nye strategi for 2020
til 2022 er der lagt op til et IMCC, der er me-
re sammenhængende og internt menings-
fuldt, samtidig med at det indtænkes, hvor-
dan lokale aktivitetsgruppers tilhørsforhold
til lokalafdelingerne kan fremhæves og ud-
nyttes endnu bedre end aktuelt. På ILONA 

havde vi således planlagt et program, der
både skulle give deltagerne en historisk for-
forståelse, således at diskussionerne om den
fremtidige struktur sker i lyset af IMCC anno
2019/2020 såvel som IMCC anno 1950. I det
følgende dokument vil hvert programpunkt
gennemgås med en kort beskrivelse af for-
mål og indhold, samt en opsummering af de
for punktet relevante beslutninger, der blev
truffet ved konsensus på mødet.
 
God læselyst. 

mail: bestyrelse@imcc.dk
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IMCC i et historisk perspektiv Økonomi & fundraising

Formål: At give alle deltagere et indblik i
hvordan IMCC har set ud gennem tiden,
samt at bidrage til deltagernes forståelse for
IMCCs potentiale for udvikling tidligere og
fremadrettet.
 
Indhold: Fredag lagde vi ud med en pop-
quiz om IMCC op gennem tiden - helt fra
den spæde begyndelse i 1950 til 2019. Efter
en tur i det digitale og analoge arkiv, lærte vi
f.eks. at IMCC i 1980’erne havde militær-
nægtere på alle lokalkontorerne for sine lo-
kalafdelinger i Aarhus, København og Oden-
se? Eller at IMCC ansatte sin første sekreta-
riatsleder i 1998, idet foreningen havde be-
sluttet at overgå til individuelle medlems-
skaber fremfor kollektive, hvilket nødvendig-
gjorde opsætningen af et system til med-
lemsregistrering - og sådan kom Winkas på
banen. Meget mere blev vi også klogere på - 

Der blev ikke truffet nogle beslutninger. Det vindende hold blev hædret med IMCC-kugle-
penne og IMCC-blokke fra gemmerne.

Beslutninger: 

Fredag
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Formål: At give alle deltagere et indblik i
den nuværende økonomiske situation, samt
diskutere en fremtidig mulig fælles fundrai-
singindsats på tværs af aktivitetsgrupper, lo-
kalafdelinger og IMCC som organisation.
 
Indhold: Landsbestyrelsens økonomian-
svarlige (Linnea) og Landsbestyrelsens for-
kvinde (Kristine) præsenterede sammen et
udpluk af det daværende budget blev præ-
senteret, og efterfølgende blev der diskute-
ret fremtidige strategier i forhold til koordi-
neret, fælles fundraising i organisationen.
Blokfundraising blev diskuteret, og det blev
fra flere aktivitetsgruppers side fremlagt, at
den nuværende/tidligere tilgang ikke har
fungeret optimalt. Bl.a. var der ønsker om
større gennemsigtighed, da aktivitetsgrup-
perne ikke har følt sig inddragede i ansøg-
ningerne. Ligeledes havde enkelte grupper 

oplevet, at blokfundraising stod i vejen for
gruppernes egen vanlige fundraising, eks.
gennem episoder, hvor fonde er blevet “re-
serveret til blokfundraising”.  Bestyrelsen
fremlagde et forslag, hvor blokfundraising
blev gentænkt og mere aktivitetsfunderet
bl.a. ved at aktiviteterne selv tager initiativ til
koordineret fundraising. Derudover foreslog
bestyrelsen, at aktivitetsgrupperne fremover
forsøger at inkorporere budgetposter i IMC-
Cs centralbudget i deres fonds-ansøgninger
hvor relevant; eks. kunne blå grupper søge til
kontigent hos IFMSA, gule grupper til Win-
kas/medlemsregistreringer, grønne grupper
til bankgebyrer og røde grupper til PR-mate-
rialer. Der var god op-bakning hertil. Lands-
bestyrelsen opfordrede samtidig til, at alle
aktivitetsgrupper fortsat informerer om plan-
lagte fondsansøgninger.

Lørdag

At blokfundraising i sit tidligere format omlægges, så aktivitetsgrupperne internt i de fire
farvefællesskaber selv tager teten på fælles fondsansøgninger (evt. i samarbejde/koordine-
ret med farvefællesskabets kontaktperson i Landsbestyrelsen)
At aktivitetsgrupperne fremover indskriver budgetposter fra IMCCs centralbudget i grup-
pernes egne fondsansøgninger. Landsbestyrelsen farvelægger budgettet i de fire fælles-
skabsfarver for at facilitere dette. 
At alle aktivitetsgrupper og udvalg fortsætter med at informere Sekretariatet og Landsbe-
styrelsen om fremtidige fundraisingindsatser.

Beslutninger: 

det fulde powerpoint kan rekvireres som bi-
lag 1.
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Tid i farvefællesskaberne Tid i farvefællesskaberne

Formål: At give alle aktivitetsgrupperne rum
til at identificere og diskutere de udfordring-
er, hvert enkelt farvefællesskab kommer til
at stå over for, når Sekretariatet skæres
kraftigt på antallet af medarbejdere. Derud-
over at give aktivitetsgrupperne rum til at
diskutere, hvordan gruppernes økonomi ad-
ministrativt kan kobles til lokalafdelingernes
budget og regnskab.
 
Indhold: Under dette programpunkt var det
indholdsmæssige forskelligt for de fire farve-
fællesskaber; hvor blå grupper diskuterede
både en lokal økonomiforankring og æn-
dring af titler, havde grønne grupper travlt
med at identificere og løse de udfordringer,
farvefællesskabet står overfor med en
manglende international konsulent i IMCC.
De gule grupper diskuterede, hvordan bør-

Omdøbe “National Exchange Officer” og “National Officer for Research Exchange” til hhv.
“National Exchange Organisator” og “National Organisator for Research Exchange”.
Rammerne for, hvordan disse grupperes økonomi kunne sendes til gruppernes lokalafde-
linger via lokalbestyrelserne blev italesat og konsentueret; de studerende kan betale til en
central konto gennem Winkas, hvorfra pengene skulle fordeles til IMCC's forskellige lokal-
foreninger, der har udvekslingsgrupper. IMCCs lokalbestyrelser skal efterfølgende videre-
formidler pengene til udvekslingsgruppernes lokale aktivitetsgrupper.

Beslutninger i blåt farvefællesskab:

Lørdag
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Lørdag

Bevare en løs sparring om eks. modeller for lobbyisme, hvordan man laver et policy
statement o.l.

Beslutninger i rødt farvefællesskab:

neattester fremover kan indhentes af grup-
perne selv, mens de røde sparede om stra-
tegier for politisk aktivisme og lobbyisme. I
bilag 2-4 kan findes uofficielle referater fra
hhv. blåt, grønt og gult farvefællesskabs-
møde.
 
NB: Alle beslutninger vedrørende fremtidig lokal
økonomisk forankring opsamles i efterfølgende
punkt "Lokal forankring og forandring".

s. 6

De grønne grupper i højere grad søger vejledning hos DUF i forbindelse med udarbejdelse
af projektansøgninger, afrapporteringer og generel projektstyring. I denne forbindelse går
Landsbestyrelsen videre med at undersøge, om/hvornår DUFs internationale afdeling af-
holder relevante workshops i Aarhus-området. 
De grønne grupper i højere grad hjælper hinanden med opgaver, som ikke kan løftes hos
DUF, som eks. håndtering af udsendelse af ungdomsledere. 
Der oprettes en grøn gruppe “Alumnegruppe”, hvor erfarne grønne frivillige kan stille sig til
rådighed for de øvrige grønne grupper med henblik på at sikre kompetent vejledning og
støtte til udsendte ungdomsledere samt i den generelle projektstyring.
Landsbestyrelsens grøn gruppe-ansvarlige vil bistå grupperne i denne vejledning og i den
forbindelse sørge for et dokument med overblik over fremtidige fordeling af arbejdsop-
gaver, der indtil 1. marts var tilknyttet IMCCs internationale konsulent.

Beslutninger i grønt farvefællesskab:

Børneattester fremover indhentes af pågældende aktivitetsgrupper selv på vegne af de
frivillige, der har angivet tilknytning til den relevante gruppe. Grupperne beslutter selv in-
ternt, hvem der er ansvarlige for dette (om det er den nationale eller den lokale aktivitets-
leder).
Landsbestyrelsen og Sekretariatet bistår aktivitetsgrupperne i at registrere indhentede
børneattester i at udforme en guide til indhentning af børneattester, oprettelse af med-
arbejdersignaturer til de børneattestansvarlige og sidenhen registrering i Winkas-syste-
met.

Beslutninger i gult farvefællesskab:



Lokal forankring og forandring Internationalt lokalt

Formål: At nå frem til et format, hvor lokale
aktivitetsgrupper nærmer sig IMCC's lokalbe-
styrelser. Vi vil gerne have de fremmødte til
at diskutere, hvordan en lokalbestyrelse kan
gøres uundværlig; enten i arbejdsopgaver, i
format, i prestige eller noget helt fjerde. 
 
Indhold: Under dette programpunkt havde
vi på ILONA besøg af Frederik, der er chef
for DUFs afdeling for organisationsudvikling.
Frederik faciliterede en interaktiv workshop,
hvor deltagerne skulle tage stilling til, hvad
der ville gøre det nemmere at være lokalbe-
styrelse samt hvordan lokalbestyrelser og lo-
kale aktivitetsgrupper i højere grad kan spar-
re, hjælpes ad og skabe en dynamisk lokalaf-
deling i det daglige organisationsliv. Deltag-
erne diskuterede det optimale lokalbestyrel-
sesformat for netop deres lokalafdeling og -

Vi enedes om rammerne og forslag til indhold og besluttede, at Landsbestyrelsen skulle gå
videre med at konkretisere disse samt efterfølgende sende dem ud til alle lokalbestyrelser. 
Vi diskuterede fremtidige muligheder for bedre lokal forankring af aktivitetsgruppernes ø-
konomi.  Der var konsensus om, at aktivitetsgruppernes muligheder for økonomisk over-
blik skal prioriteres i fremtidige ændringer (se forslag her - dokument er ligeledes vedhæf-
tet bestyrelsesupdaten for marts).
Landsbestyrelsen skal sørge for at inkludere og involvere de ikke tilstedeværende lokalbe-
styrelser i ovenstående overvejelser.

Beslutninger: 

Lørdag
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Formål: At diskutere hvordan vi fremover i
IMCC kan sikre et fortsat internationalt en-
gagement hos lokalafdelinger og aktivitets-
grupper, når IMCC i indeværende år ikke
har nogen midler til at støtte medlemmers
deltagelse i internationale møder. 
 
Indhold: Det nuværende internationale en-
gagement i de tilstedeværende aktivitets-
grupper blev fremhævet og brugt som af-
sæt for en fælles diskussion om, hvordan
det internationale kan forankres i det lokale
foreningsarbejde. Der blev fremhævet, at
det er meget at håbe på, at vi som stude-
rende vil bruge både tid og penge på at del-
tage i internationale møder i særligt IFMSA,
der undervejs er mere som et arbejde end
en egentlig ferie. Ligeledes fremlagde min-
dre lokalbestyrelser, at det er svært at moti-

vere deres medlemmer til at deltage i mød-
erne, hvor andre istemte at det er meget
svært at forklare det almene IMCC-medlem,
hvad IFMSA er for en størrelse og hvilke
muligheder, man som medlem har for ka-
pacitetsopbygning til organisationens gene-
ralforsamlinger.

Søndag

IMCCs ansvarlige for internationale relationer (AIR) skal arbejde for bedre promovering af
mulighederne i IFMSA - eks. kapacitetsopbyggende  kurser, konferencer og praktikophold.
AIR laver en liste over hvilke aktivitetsgrupper, der har haft deltagere til IFMSA-møder, så
NAL’er, der aldrig selv har været afsted ved hvilke andre farvefællesskabsaktiviteter de kan
hive fat i for sparring om internationalt arbejde.
AIR, lokalbestyrelser og Trænergruppen går i dialog om en “International workshop”/”How
to IFMSA” (se nedenfor). Vigtigst af alt skal der fokus på, at informationsmængden ikke må
blive for overvældende og uoverskuelig, men forbliver lettilgængelig og forståelig.

Beslutninger: 

tog herudover stilling til forskellige dilemma-
er bl.a. vedrørende frivillighed i lokalbesty-
relser i forhold til i aktivitetsgrupper. Work-
shoppen blev afsluttet med tid i de repræ-
senterede lokalafdelinger, så aktivitetsgrup-
per og lokalbestyrelser på tværs kunne drøf-
te et format for bedre lokal sammenhængs-
kraft og fremtidigt arbejde samt med kort
præsentation af rammerne for de kommen-
de vedtægtsændringer, lokalafdelingerne i
de kommende måneder opfordres til at
stemme igennem for også formelt set at un-
derstøtte aktivitetsgruppernes lokale foran-
kring.
 
Se iøvrigt bilag 5, s. 13.
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Trænergruppen lokalt Øvrige udvalg & Folkemødet

Formål: At diskutere hvordan Trænergrup-
pens trænere kan aktiveres i lokalt regi, så
det bliver nemmere for nyuddannede træ-
nere at komme i gang samtidig med at flere
IMCC’ere kan få øjnene op for Trænergrup-
pens muligheder. 
 
Indhold: Der blev snakket om, hvordan
Trænergruppens weekend for uddannelse af
nye trænere (“Training New Trainers”/TNT)
kan promoveres for at få flere nye trænere
fra alle lokalafdelinger. Aktuelt var planlagt
en TNT til midt i maj (lige oven i kapsejlads i
Aarhus) og det blev derfor diskuteret, om/
hvordan weekenden kunne flyttes; mulig-
hederne for en weekend efter sommerferien
samt i den første weekend i maj var på bord-
et. Desuden blev det vendt om weekenden
kunne flyttes til Aarhus fremfor på Sjælland, 

Trænergruppen undersøger muligheden for afholdelse af TNT den første weekend i maj.
Der færdiggøres et katalog over, hvem der er trænere og hvad de træner i, som aktivitets-
grupper og lokalbestyrelser kan tilgå til inspiration. Det er vigtigt, at dem der ønsker besøg
af en træner er fleksibel med datoer og i god tid, så trænerne i højere grad får mulighed
for at deltage.
Trænergruppen kan indhente ønsker til træninger blandt aktivitetsgrupperne og aktivitere
engagere frivillige fra grupperne samt undersøge muligheden for en international work-
shop à la “How to IFMSA”.

Beslutninger: 

Søndag
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Formål: At diskutere fremtiden for de øvr-
ige udvalg (Internationalt udvalg og Politisk
udvalg), som aktuelt ikke har nogle udvalgs-
koordinatorer eller officielle medlemmer. 
 
Indhold: Landsbestyrelsen lagde ud med
et ønske om at pausere Internationalt ud-
valg og Politisk udvalg, da der ikke er kom-
met nogle ansøgninger til posterne som ud-
valgskoordinatorer for det kommende år.
Flere deltagere udtrykte ønsker om, at
Landsbestyrelsen indtænker en kickstart af
begge udvalg med afsæt i bl.a. ovenstående
internationale diskussion samt ved mere
aktivt at gøre brug af IMCC's grundholdning-
er i f.eks. i en kommende Folkemødedeltag-
else. Folkemødet d. 11.-14. juni blev promo-
veret og aktivitetsgrupperne blev opfordret
til at søge. I år er der 50 pladser, der skal 

fordeles blandt alle ansøgere og egenbeta-
lingen sættes op til 650 kr.

Søndag

Det besluttedes, at både Internationalt udvalg og Politisk udvalg sættes på stand-by;
Landsbestyrelsen sørger for kald til begge udvalg senere i 2020. 
Landsbestyrelsens kontaktpersoner for Politisk Udvalg skal i samarbejde med en Folke-
mødearrangørgruppe og Folkemødedeltagere arbejde for at forankre IMCC’s grundhold-
ninger i Folkemødedeltagelsen samt undersøge muligheden for at søge fondsmidler til Fol-
kemødet på denne baggrund.
Landsbestyrelsen sender kald ud angående Folkemødedeltagelse med ansøgningsfrist d.
10. marts.

Beslutninger: 

så de jyske frivillige ikke skulle have så langt -
men dette kan dog være besværligt, idet ar-
rangørerne alle er bosat i København. I den-
ne time blev det også diskuteret, hvordan
der kan skabes et tættere bånd mellem træ-
nerne, aktivitetsgrupperne og lokalafdeling-
erne generelt eks. i form af “Drop-in-træ-
ninger” og farvefællesskabstræninger frem-
for aktivitetsspecifikke træninger, samt hvor-
dan det kan sikres at trænerne kommer i
gang med at træne og har lyst til at blive ved.
Det blev vendt, om man kunne arbejde for
opkvalificerende kurser for nuværende træ-
nere eks. i form af deltagelse i Præ-GA-kur-
ser i IFMSA-regi. Samme trænere kunne ef-
terfølgende arbejde sammen med lokalbe-
styrelser og aktivitetsgrupper om at lave et
“How to IFMSA”-oplæg.
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Afsluttende bemærkninger Deltagende aktiviteter,

Ovenstående programgennemgang, ind-
holdsbeskrivelser og opsummerende beslut-
ningspunkter repræsenterer Landsbestyrel-
sens opfattelse og opsummering af ILONA-
weekenden 2020.  Det skal bemærkes, at
indholdsbeskrivelserne ikke er udtømmen-
de, da Landsbestyrelsen har prioriteret et
kort og kompakt format, der særligt har til
formål at skulle anskueliggøre beslutninger
truffet på mødet for dem, der ikke var med. 
Bemærkes der fejl og mangler i dokumen-
tets indhold kan disse noteres og  sendes til
Kristine (forkvinde) på kristine@imcc.dk. 
 
Det skal iøvrigt bemærkes, at dette års ILO-
NA var af den mindre størrelsesorden. Trods
invitation af både de nationale og lokale akti-
vitetsledere, alle lokalbestyrelsesmedlem-
mer og udvalgsdeltagere deltog der desvær-
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Ashipti
Bamsehospitalet & Sund Krop
Førstehjælp for Folkeskoler
IMCC Exchange
IMCC Research Exchange
IMUNZI
Sexekspressen
Students SHINE
TAMIDA
UAEM

Aarhus lokalbestyrelse
Københavns lokalbestyrelse
Odense lokalbestyrelse
Roskilde lokalbestyrelse

Aktivitetsgrupper (10 ud af 30 repræsente-
rede):

 
Lokalbestyrelser (fire ud af seks repræsen-
terede):

Trænergruppen

Anna Berg Hansen
Bolette Kramer Aagaard
Dogukan Jesper Gür
Kristine Svinning Valeur
Linnea Sølbek Meier
Signe Leth Espensen

Udvalg (en ud af to repræsenteret):

 
Landsbestyrelsen (fuldt repræsenteret):

re kun knap 30 IMCC'ere on/off i løbet af he-
le weekenden. Der påhviler derfor Landsbe-
styrelsen et ekstra ansvar for opfølgning
blandt alle aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser
og udvalg i IMCC. 
 
For gennemsigtighedens skyld findes på den
efterfølgende side en liste med de IMCC-in-
stanser, der var repræsenteret til mødet.
 
Tak fordi du læste med. 
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lokalbestyrelser og udvalgsgrupper



Links til bilag

Bilag 1 - Powerpoint om IMCC de sidste 69,5 år (link her)
 
Bilag 2 - Ikke-tilrettet referat fra møde i det blå farvefællesskab (link her)
 
Bilag 3 - Ikke-tilrettet referat fra møde i det grønne farvefællesskab (link her)
 
Bilag 4 - Ikke-tilrettet referat fra møde i det gule farvefællesskab (link her)
 
Bilag 5 - Oplæg om øget lokal økonomisk forankring samt eksempler på lokale ved-
tægtsændringer (link her) med tilhørende Docs-aftale (link her)

I oversigt
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https://drive.google.com/open?id=19qGeJct0NEnoqvX33LnMXKPBl4z9HpZkpfVZgCC-cek
https://docs.google.com/document/d/1iy_Mtql2o5Ak0fQEUsYJq4JzZxq7XzEriTTywDQlhVk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyeJ7Q-d9mnmJw5Q10t-K5Ql5DEztSvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iGe2NfO1A5IHZZxKTLtEVzQ1bv3MNp8h9AbskZmTw-I
https://drive.google.com/open?id=1sw2wBRDMZByRDdslP3Uuxz-_glSRUCa2
https://docs.google.com/document/d/1odcTnnzCRQrKaO7a3Dl4E1mDc_g5dMFRlrMmjy-I2rc/edit?usp=sharing

