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FORMALIA: 
Hvor: Online  

Referent: 

Bolette 

Ordstyrer:  

Kristine 

Deltagere: 

Emily (Aalborg), Astrid (Aalborg), 

Kristine, Linnea, Anna, Jesper, 

Signe, Bolette 

Ikke tilstede: 
 

Tidsperspektiv for 

mødet: 12-16 

 

1): Godkendelse af dagsorden:  Godkendt 

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendt Godkendt 

REFERAT:  HANDLING / 

SUPPLERENDE:  

 

3): Check-in 

 
 

Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] 

Gennemgås ikke mundtligt. 

Anna: 

● Været til møde med Odense lokalbestyrelse 

● Været til afskedsreception 

● Været til Donaids årsmøde 

● Været til møde med IMCC Earth 

● Haft onlinemøde med IMCC Esbjerg og BH&SK 

NAL 

● Været til møde med BH&SK 

● Været til møde med Resonans om folkemøde 

● Planlagt event til Folkemødet med Operation 

Dagsværk 

● Har IKKE været til fredagsbar på Panum ;) 

 

Bolette: 

● Har afholdt møde med Aalborg lok-bes.  

● Har snakket med Aalborg lok-best om 

muligheder for at søge i fonde og paragraf 18 

midler 

● Har undersøgt mulighederne for ekstern 

fundraising 

● Har sendt mail ud vedr. stiftelse af politisk 

udvalg samt undersøgt fondsmuligheder. 

● Har prøvet at lave en strategi for politisk udvalg 

samt forhørt mig i aktiviteter samt 

enkeltpersoner, hvorvidt det har interesse. 

 

Jesper: 

●  
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Kristine: 

● Har svaret NorWHO om ansøgning til Novo 

Nordisk, Trænergruppeansvarlig om fundraising 

til trænergruppen samt skrevet med 

bachelorstuderende om projekt om IMCC efter 

DUF-afslag 

● Har snakket med Carsten om ny titel, samt 

udnævnt ham til Sekretariatsleder 

● Været til afskedsreception for øvrige 

medarbejdere 

● Lavet udkast til How-to-guide efter ILONA (se 

her) 
● Koordineret fremtidig arbejdsopgavefordeling 

med Carsten og Sabine (se her) 
● Været til sparringsmøde med Students SHINE 

● Holdt møde med Yvonne om IFMSA og IMCCs 

Sekretariater fremover 

● Har færdiggjort og offentliggjort IMCCs 

Handleplan 2020 d. 29/2 (se her) 
● Har påbegyndt indsamling af IMCC-historier fra 

gamle IMCC’ere 

● Har lavet udkast til lokale vedtægtsændringer og 

ny økonomisk forankring med Anna, Bolette og 

Jesper og vendt det med Cathrine fra DUF og 

Martin fra Horten 

 

Linnea: 

● Har afholdt samarbejdsmøde med NorWHO og 

ens.sundhed.  

● Har deltaget til Aarhus Lokalbestyrelses 

repræsentantskabsmøde.  

 

Signe: 

● Telefonmøde med Yvonne ang. IFMSA 

● Været delegationsleder på MarchMeeting2020 

 

Opdateringer fra sekretariatet 

Gennemgås ikke mundtligt 

 

Handlingspunkter fra sidste møde 

Gennemgås ikke mundtligt 

Anna 

- kigger på lokale vedtægtsændringsforslag 

- Afsøger muligheder for fundraising til 

Folkemødet 

- Gennemgår handleplan 

https://drive.google.com/open?id=1dn01hCmXEkGTKL-XUyTEottWjWvIjPMlz2tmDMNGlGY
https://drive.google.com/open?id=1dn01hCmXEkGTKL-XUyTEottWjWvIjPMlz2tmDMNGlGY
https://drive.google.com/open?id=1BHBLzUUNBfd3pXEG4Bgz_A7tNC7PCB7oVHc9AFEk-sU
https://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2020/02/Handleplan-2020.pdf
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- Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet 

Bolette  

- kigger på lokale vedtægtsændringsforslag 

- Undersøger muligheden for en 

fundraisingmedarbejder og anden alternativ 

fundraising 

- Skriver politisk udvalg i handleplanen 

- Skriver punkt med etiske retningslinjer for 

fundraising på til næste bestyrelsesmøde 

- Gennemgår handleplan 

- Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet 

Jesper  

- kigger på lokale vedtægtsændringsforslag 

- Undersøger muligheden for en 

fundraisingmedarbejder og anden alternativ 

fundraising 

- Skriver how-to guide til grønne grupper som 

opfølgning på ILONA 

- Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet 

Kristine  

- Svarer trænergruppeansvarlig 

- Skriver how-to guide til grønne grupper som 

opfølgning på ILONA 

- Svarer NORWHO 

- Taler med Carsten om titel 

- Skriver til bachelorstuderende 

- Gennemgår handleplan  

 

Linnea 

- Gennemgår IFMSA’s retningslinjer for 

fundraising  

Signe 

- Finder IFMSA’s retningslinjer for fundraising 

- Tager til Rwanda! 

 

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] 
Gennemgås ikke mundtligt 

 

4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde  

5): Referent for næste møde Anna 

6): Puljeansøgninger Udgår 

7): Budgetændringer siden sidste møde Udgår  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779


 
 

[Konverteret til online] 
Landsbestyrelsen 2020 

Bestyrelsesmøde d. 
[14.03.2020] 

8. Corona-virus og Danmark lukker ned - hvordan med IMCCs 

aktivitetsgrupper og lokalbestyrelser? 

Danmark lukker ned og mange aktivitetsgruppers arrangementer 

påvirkes. Flere udvekslinger bliver aflyst (både in-comings og 

out-goings), hvilket kan påvirke vores blå grupper økonomisk, de 

gule grupper må ophøre med at undervise og de grønne grupper 

kan potentielt nødsages til at blive hjemme fra partnerbesøg 

(Carsten er allerede kontaktet af et par grønne grupper og har 

rådgivet dem til at blive hjemme). For de røde grupper bliver 

deres politiske kamp midlertidigt sat på standby og måske kan 

aktivitetsgrupper som eks. NorWHO nødsages til at aflyse sit 

arrangement i sommerferien, hvis udbruddet varer så længe. 

Onsdag aften udsendte vi en mail til alle ansvarspersoner som 

opfølgning på Mette F.’s pressemøde - formålet er således at følge 

op og tale igennem, hvordan denne pandemi påvirker IMCC som 

organisation, hvilke forholdsregler vi skal tage os og hvordan vi 

generelt skal navigere i den kommende tid.  
 

For alle grupper gælder, at der muligheder for rekruttering af 

frivillige påvirkes her i forårssemestret, samtidig med at der ikke 

kan være lige så meget tid til det frivillige arbejde hos mange af 

vores frivillige, der potentielt kan komme til at indgå i 

beredskabet. Lokalbestyrelserne kan ligeledes påvirkes og det 

samme kan de (forhåbentlig) kommende lokale ekstraordinære 

generalforsamlinger, hvor der stemmes om DUF-nødvendige 

vedtægtsændringer. Generelt har vi dog for lille et overblik, 

hvordan grupper i IMCC egentlig påvirkes til at kunne komme med 

forslag til frivilligforanstaltninger. 

 

IMCC er af pålidelige kilder blevet informeret om, at DUFs 

Tipsadministration og Tipsudvalg ligeledes er opmærksomme på, 

at der arbejdes på at sørge for mulighed for dispensation for 

“regelmæssig aktivitet” v. ansøgningen 2021. Det er vi meget 

glade for. 

 

Søren Brostrøm er btw. tidligere IMCC’ere - ingen ved i hvilken 

gruppe eller hvornår! Det vil vi gerne vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal have større overblik over, hvordan COVID-19 i DK 

påvirker IMCCs grupper, lokalbestyrelser og udvalg. 

Derfor: 

 

Kristine, Signe og Linnea skriver sammen og holder møde 

med de blå grupper ang. evt. COVID-problemer 

 

Anna holder kontakter de gule grupper ang. evt. 

COVID-problemer 

 

Bolette og Jesper hiver fat i de grønne grupper for at 

høre, om der er behov for møde 

 

Linnea skriver til de røde grupper ang. evt. 

COVID-problemer 

 

Alle lokalbestyrelsesansvarlige holder møde med deres 

lokalbestyrelse 

 

Kristine kigger desuden på at lave handlingsplan for 

COVID-situationen samt troller nettet om 

IMCC-Søren-liationen 

 

9. Politisk udvalg 

Bolette orienterer om Politisk udvalg, og fortæller det primære - 

og første - formål i år vil være at lave nogle mere specifikke 

grundholdninger, som man som aktivitet eller IMCC kan tale ud fra 

og skrive debatindlæg, pressemeddelelser mm., og dermed have 

“hele imcc” i ryggen, så man kan sige eks. Vi er 1600 

 

 

Landsbestyrelsen giver de kontaktansvarlige for Politisk 

udvalg (Bolette og Jesper) mandat til at gå videre med et 

format for et Politisk udvalg under forudsætning af, at 

relevante aktiviteter og udvalg inddrages undervejs i 
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sundhedsfaglige studerende, der faktisk mener, at vi skal have 

bedre seksualundervisning eller lige adgang til medicin. Det giver 

et ret godt etos, når man skal kommunikere et budskab.  

 

Vi diskuterer økonomien kort, men da dette berøres i dybden i et 

senere punkt (se pkt. 12) forbliver det ved en kort diskussion. 

 

Formatet for Politisk udvalg diskuteres kort - særligt hvordan det 

kan spille sammen med et Folkemøde-fokus.  Der er konsensus 

om, at der ikke kan fattes beslutning om et evt. politisk oplæg 

internt i bestyrelsen, da dette må være en 

generalforsamlingsopgave. Bestyrelsen kan kun give mandat til at 

initiativet iværksættes.  

processen.  

 

 

Bolette og Jesper  indkalder til første online møde (sidst i 

marts) og samarbejder om at lave et konkret frame-work 

for udvalget til efterfølgende kommentering. Bolette 

forsøger i den forbindelse at få overblik over relevante 

aktiviteter og personer, der kan kontaktes. 

 

 

10. Fundraising m.m. 

Anna fortæller, der har været arbejdet på at søge fonde til 

Folkemødet, hvor Theis Bock (tidl. økonomiansvarlig) bl.a. har 

tilbudt sin hjælp. Aktuelt er der sendt en ansøgning til Danske 

Bank, desuden kan CISUs oplysningspulje søges (desværre har 

ingen grønne grupper søgt om at deltage i Folkemødet) og ellers 

er der planer om at søge Tuborgfondets linje “unge og demokrati” 

(evt. i et initiativ, hvor Politisk udvalg og Folkemøde-deltagelse 

kobles til et fælles projekt).  

 

Bolette og Jesper orienterer efterfølgende om mulighederne for 

ekstern fundraising (som diskuteret på mødet d. 25/2):  

 

Bolette har snakket med Rossander Fundraising, der har svaret de 

gerne vil hjælpe selvom de dog er særligt gode til at søge midler til 

afvikling af musik- og kulturevents (eks. til afvikling af en festival, 

en tour, en spilleperiode eller et teaterstykke). Det er ikke muligt 

for dem at sige noget konkret om pris endnu, da der er brug for 

flere informationer fra IMCC (ambitionsniveau, hvor meget IMCC 

vil gøre selv eks. i form af at finde fonde, prioritere fonde og 

skrivning/opfølgning af ansøgningen). Når de har det,vil Rossander 

Fundraising komme med tre samlede tilbud om alt fra et højere 

fast honorar uden procenter til et lavt fast honorar med en del 

procenter af det fundraisede. Ellers kan de også tilbyde timers 

rådgivning, drop-in hjælp o.l. ved tilkøb af klippekort (10 timer 

koster 6500 DKK). Slutteligt kan de ansættes fuldtid/deltid over 

eks. 1-3 måneder. Det er uvist om IMCC, der ansætter på en 

HK-overenskomst, kan ansætte en fundraisingmedhjælper, der vil 

være honorarlønnet.  
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Bolette har desuden forhørt sig hos fundraising.nu, der 

specialiserer sig i fundraising for NGO’er: 

De søger kun midler hos danske fonde, arbejder på timebasis og 

kan derfor komme med et overordnet forslag til, hvordan IMCC 

kan udvikle en fundraising-strategi. Der faktureres hver d. 20. i 

måneden uanset om der er fondsbevillinger eller ej og IMCC skal 

derfor have likviditet til at dække denne udgift forud for 

iværksatte fondsansøgninger. De kan ikke sige, hvor meget det vil 

koste, men kan dog sige, at de ikke går ind i projekter, hvor de 

vurderer, der ikke er mulighed for støtte. Afventer telefonisk 

opfølgning.  

 

Jesper har snakket med en bekendt, der er fundraiser ved et 

college i UK. Jespers bekendte synes, det er et meget bredt 

spørgsmål og foreslår nogle angrebspunkter, IMCC kan gå videre 

med:  

- Vigtigt, at vi søger industrispecifikke fonde 

- Vigtigt, at vi på nuværende tidspunkt ikke ansætter 

eksterne, grundet vores økonomiske situation og i stedet 

arbejder sammen med sekretariatet om at få søgt nogle 

fonde 

- Det er vigtigt her at få reduceret afstanden ml. 

Sekretariatet og medlemmerne, således at sekretariatet 

kan bistå medlemmernes egne fundraisingindsatser 

fremfor omvendt 

 

Således masser af gode inputs til, hvordan IMCC evt. kan 

professionalisere sine fundraisingindsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbestyrelsen har brug for flere oplysninger, før de 

kan tage stilling til en fremtidig strategi.  

 

Bolette svarer således fundraising.nu samt Rossander 

fundraising på de oplysninger, de har spurgt om mhbp. at 

kunne få et mere konkret tilbud. 

 

Anna skriver videre til HK omkring overenskomst og 

procenter og evt. provisionslønnet fundraisinghjælper 

 

 

Således følger vi op til næste fysiske møde - Signe 

(mødets referent) er ansvarlig for at skrive det på 

dagsordenen.  

11. Kommunikationslinjer internt og eksternt 

Der lægges op til en diskussion af, hvordan Landsbestyrelsen 

kommunikerer både med hinanden, med IMCC-instanser og med 

ikke-IMCC-instanser, så vi sørger for, at alle 

Landsbestyrelsesmedlemmer inddrages relevant og alle er “in the 

loop” med ekstern kommunikation.  

 

Det påpeges, at Landsbestyrelsen bør være selektive i hvilken 

information, der sendes ud, hvornår og gennem hvilket medie. 

Særligt i denne særligt i denne tid, hvor noget information om eks. 

kommende vedtægtsændringer er særligt vigtige leveres til rette 

instanser. Her er udkast til kommunikationsplan inkl. hvad vi 

bruger de forskellige kanaler til.  
 

Alle deltagere har mulighed for at komme med inputs til 

dokumentet, der således rettes til så Nyhedsbrevet bliver hver 

 

 

 

 

 

 

 

Kristine tilføjer fane i kommunikationsdokumentet, så vi 

har overblik over, hvad vi sender ud hvornår i løbet af 

året (og gennem hvilke kommunikationskanaler, samt 

hvem der er ansvarlige). 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p28pl6NS6kNl1jvlv2ABVOgEmTvn48kqAQUw823cOp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p28pl6NS6kNl1jvlv2ABVOgEmTvn48kqAQUw823cOp8/edit?usp=sharing
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anden måned fremfor kvartalsvist. 

 

Det foreslås, at der desuden laves et skema til booking af IMCCs 

instagram for aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og udvalg. Alle 

synes, det er en god idé at genoptage dette, særligt da det også 

ville give Landsbestyrelsen et indblik, hvad der sker i IMCC 

hvornår.  

 

 

Jesper sørger for at indkalde historier til Nyhedsbrevet og 

for at lave et Instagram-booking-dokument. 

12. Initiativstøttepuljen 

Flere aktivitetsgrupper og en lokalbestyrelse har udset sig at 

ansøge DUFs Initiativstøttepulje her i foråret. Kristine lægger op 

til, at der skal finde et format, hvor det kan lade sig gøre for flere 

instanser i IMCC kan søge denne pulje uden at spænde ben - eks. 

ved at brede ansøgningerne ud over hele året, da der er løbende 

ansøgningsfrister. 

 

 Det diskuteres, hvorvidt Initiativstøttepuljen 1) kan søges fælles 

af IMCC Roskilde, SHINE og Politisk udvalg og 2) sekundært om 

Initiativstøttepuljen skal søges af lokalafdelingen og 

aktivitetsgruppen eller om den skal “reserveres” til Politisk udvalg.  

 

Det nævnes, at Initiativstøttepuljen har to frister i foråret i hhv. 

starten af april og maj, og ellers åbner op for ansøgninger igen i 

efteråret (til august). Det foreslås derfor, at lokalbestyrelsen og 

aktivitetsgruppen kan søge puljen i forårssemestret, hvorefter 

Politisk udvalg kan søge til efteråret. Det indvendes hertil, at en 

evt. sen bevilling til Politisk udvalg vil være svært at have med at 

gøre, da Politisk udvalg i så fald ikke vil kunne planlægge at 

iværksætte flere initiativer. Modsat har alle IMCCs lokalafdelinger 

oplevet at få afslag på støtte fra DUFs lokalforeningspulje, da 

IMCC samlet set i 2019 modtog “for mange penge” herfra. 

Lokalafdelingerne er derfor økonomisk meget sårbare og har brug 

for penge - særligt de små som IMCC Roskilde og IMCC Esbjerg.  

 

Alternativt foreslås det, at Politisk udvalgs initiativer indskrives 

som del af Folkemøde-ansøgningen til Tuborgfondet og at IMCC 

Roskilde m. SHINE søger Initiativstøttepuljen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er konsensus om, at IMCC Roskilde og Student Shine 

kan søge Initiativstøttepuljen her i foråret (Kristine 

informerer IMCC Roskilde herom). 

 

 

Politisk udvalg og Folkemøde søger sammen 

Tuborgfondet med selvvalgt deadline d. 1. april. Anna og 

Bolette tager teten herpå, men smider link på drev, så 

ALLE kan hjælpe til.  

13. Status på lokalafdelinger i forhold til vedtægtsændringer og 

paragraf 18-midler 

IMCC er nu ved at være så langt, at lokalafdelingerne kan 

planlægge lokale ekstraordinære generalforsamlinger. Horten har 

sagt godt for vores vedtægtsændringer, Cathrine kigger på det pt. 

Således en hurtig status på, hvilke lokalafdelinger, der allerede er 

kontaktet, hvem der har fastlagt datoer for de ekstraordinære 

generalforsamlinger o.l. Derudover ønskes en status på evt. 
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opfølgning vedrørende lokalafdelingernes mulighed for paragraf 

18-midler.  

 

Der spørges til deadline for vedtagelse af de lokale 

vedtægtsændringer - Kristine informerer, at de (forhåbentligvis) 

opdaterede lokale vedtægter skal vedlægges DUF-ansøgningen for 

2019 (der skal være DUF i hænde senest d. 1. juni 2020). Således 

deadline for lokale ekstraordinære generalforsamlinger SENEST 

SENEST SENEST medio maj. Gerne ultimo april.  

 

Astrid, Emily og Bolette informerer i fællesskab om, at Aalborg 

afholder ekstraordinær generalforsamling d. 23. april - her 

deltager Bolette for at hjælpe med vedtægtsændringsforslagene.  

 

Signe informerer om, at Aarhus holder generalforsamling i uge 17 

(og har styr på det, men afventer “pakkeløsning” med 

vedtægtsændringsforslag og oplæg til lokal omstrukturering).  

 

Jesper har kontaktet lokalbestyrelsen i København og afventer 

svar.  

 

Anna informerer om, at Odense holder ekstraordinær 

generalforsamling d. 15. maj (afventer også pakkeløsning), Esbjerg 

ved den skal afholdes og kan hurtigt fastsætte en dato og Roskilde 

har endnu ikke svaret (men her findes tidligere 

Landsbestyrelsesmedlemmer, så de ved godt den skal afholdes).  

 

 

Med hensyn til paragraf 18-midlerne er der opstået problemer i 

Aalborg og Odense, der begge forudsætter at foreningen er 

hjemmehørende i kommunen adressemæssigt. Det er uklart, om 

det således er et problem at hovedforeningen har adresse i 

København. Aalborg forudsætter ligeledes et lokalt CVR-nummer 

(hvad det så end er). Bolette har erfaring med lokale CVR-numre 

fra DSU. Odense mangler vi statussvar fra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbestyrelsen udsender snarest muligt “pakkeløsning” 

med forslag til lokale vedtægtsændringer og oplæg til 

økonomisk lokal forankring - og er her opmærksom på, at 

alle lokalafdelinger skal indkalde til EGF med endelig 

dagsorden mindst to uger før (København gælder tre 

uger før). Kristine tager teten herpå og alle 

lokalbestyrelsesansvarlige følger efterfølgende op.  

 

Jesper rykker København for svar om dato for lokal EGF.  

Anna tager fat i Esbjerg og Roskilde ang. dato for lokal 

EGF. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristine snakker med Carsten ang. muligheden for lokale 

CVR-numre. 

15. Strategi efter TUNs afgørelse DELVIST LUKKET PUNKT 

 

D. 13/3 skulle vi have fået svar fra TUN. Her findes dokument med 

forslag til strategier fremover med udgangspunkt i tre scenarier 

for afgørelser. Vi skal enes om, hvad/hvor meget og hvordan vi 

håndtere vores relation til DUF og i særdeleshed til udlodningen til 

Tipsmidler fremover.  

 

De tre scenarier gennemgås og en strategi ved hvert udfald 

 

 

 

Kristine forhører sig hos Martin fra Horten, om TUN har 

givet en meddelelse om udskydelse af tilbagemelding.  

Vi forbereder fortsat en evt. erstatningssag.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lsCdH3P0pRyy8wQfbpxJeDtndHh2BmPM2d-nx5vK64/edit?usp=sharing
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diskuteres 

 

Herefter overgår diskussionen til et lukket punkt, hvorfor Emily og 

Astrid forlader mødet.  

16. Folkemøde - delegationsudvælgelse LUKKET PUNKT 

Da Signe og Kristine begge har sendt ansøgning om at deltage som 

menig IMCC’er i FM-delegationen, erklærer de sig inhabile og 

deltager ikke under dette punkt. Astrid og Emily har ligeledes 

forladt mødet til dette punkt.  

 

Der er sendt ansøgninger fra ni aktivitetsgrupper og to menige 

medlemmer. I alt er der anmodet om 59 deltagere til 50 pladser.  

 

De resterende bestyrelsesmedlemmer enes om, at hver 

aktivitetsgruppe maksimalt kan få syv frivillige med for at sikre en 

så divers delegation med så mange aktivitetsgrupper som muligt.  

Følgende aktivitetsgrupper og menige får følgende 

pladser:  

- Bamsehospitalet & Sund Krop: 7 

- Donaid: 2 

- ens.sundhed: 7 

- Førstehjælp for Folkeskoler: 7 

- IMCC Earth: 5 

- NorWHO: 2  

- Sexekspressen: 7 

- SHINE: 4 

- UAEM: 7 

- Signe Leth-Espensen: 1 

- Kristine Svinning Valeur: 1 

 

Derudover deltager Anna, Jesper og Bolette, der er 

Landsbestyrelsens Folkemødeansvarlige. Vi skal således 

53 personer personer afsted til Folkemødet.  

 

Anna og Bolette formulerer en mail, der kan sendes ud til 

alle aktiviteter, der har søgt og resten af IMCC informeres 

om beslutningen. 

 

Anna, Bolette og Jesper indkalder samtidig  til 

arrangørgruppemøde i Folkemødeudvalget med de 

relevante aktivitetsgrupper, der stiller en frivillig til 

rådighed for arrangørgruppen.  

Handlingspunkter Anna: 
● Kontakter gule grupper, IMCC Esbjerg, IMCC 

Odense og IMCC Roskidle ang. evt. COVID 
● Kontakter HK ang. muligheden for 

overenskomstmæssigt at ansætte 
provisionslønnet fundraisingmedarbejder 

● Iværksætter ansøgning til Tuborgfondet ang. 
Politisk udvalg og Folkemøde med deadline d. 1. 
april i samarbejde med Bolette 

● Snakker med Esbjerg og Roskilde ang. dato for 
lokal ekstraordinær generalforsamling 

● Formulerer mail til Folkemøde-deltagere med 
Bolette 

● Indkalder til Folkemøde-arrangørmøde med 
Bolette og Jesper 
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Bolette:  
● Arbejder videre med format for Politisk Udvalg 

m. Jesper  inkl. indkaldelse til første møde og 

sørger for at kontakte alle relevante parter i 

IMCC 

● Kontakter grønne grupper og IMCC Aalborg ang. 
evt. COVID-problemer 

● Følger op på pris for evt. professionel 
fundraisinghjælp v. Rossander Fundraising og 
fundraising.nu 

● Iværksætter ansøgning til Tuborgfondet ang. 
Politisk udvalg og Folkemøde med deadline d. 1. 
april i samarbejde med Bolette 

● Formulerer mail til Folkemøde-deltagere med 
Anna 

● Indkalder til Folkemøde-arrangørmøde med 
Anna og Jesper 

 
Jesper:  

● Arbejder videre med format for Politisk Udvalg 

m. Bolette inkl. indkaldelse til første møde 

● Kontakter grønne grupper og IMCC København 

ang. evt. COVID-problemer 

● Sørger for at indkalde historier til Nyhedsbrevet 

og for at lave et Instagram-booking-dokument til 

brug for aktiviteter, lokalbestyrelser og udvalg 

● Hjælper til med ansøgninger til Tuborgfondet 
(Politisk Udvalg og Folkemøde-fokus) 

● Rykker København for svar om dato for lokal 
ekstraordinær generalforsamling 

● Indkalder til Folkemøde-arrangørmøde med 
Anna og Bolette 

 
Kristine: 

● Planlægger og afholder møde med de blå 
grupper ang. COVID-problemer med Linnea og 
Signe 

● Tilføjer hvilke informationer Landsbestyrelsen 
sender ud til hvem og hvornår i 
kommunikationsdokumentet 

● Hjælper til med ansøgning til Tuborgfondet 
● Infomerer IMCC Roskilde om, at de kan søge 

Initiativstøttepuljen i foråret 
● Forbereder pakkeløsning med udkast til lokale 

vedtægtsændringer samt forklaring af 
kommende lokal økonomistyring 

● Snakker med Carsten ang. muligheden for lokale 
CVR-numre. 
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● Spørger Martin fra Horten, om TUN har givet lyd 
fra sig ang. IMCC’s klage 

 
Linnea: 

● Kontakter røde grupper ang. evt. 
COVID-problemer 

● Planlægger og afholder møde med de blå 
grupper ang. COVID-problemer med Kristine og 
Signe 

● Hjælper til med ansøgning til Tuborgfondet 
(Politisk Udvalg og Folkemøde-fokus) 

 
Signe: 

● Planlægger og afholder møde med de blå 
grupper ang. COVID-problemer med Linnea og 
Kristine 

● Sørger for punkt på dagsordenen til mødet d. 
13/4 til opfølgning af fundraising-hjælp 

● Hjælper til med ansøgning til Tuborgfondet 
(Politisk Udvalg og Folkemøde-fokus) 

 
 

Bachelorprojekt om IMCC-krisen  [Kristine] 

a. Baggrund: Vi har fået positiv tilbagemelding fra 

den bachelorstuderende, der gerne ville skrive 

opgave om IMCC. Hun vil nok primært gerne 

interviewe os i Landsbestyrelsen (tænker 

ligeledes at snakke med hende om, at det vil 

være mindst lige så relevant at hive fat i 

medlemmer af den tidligere bestyrelse). Vi 

afventer et planlægningsmøde og tager den 

derfra.  

 

EuRegMe [Signe] 

b. Baggrund: Udskudt på ubestemt tid, grundet 

COVID-19 situationen i hele Europa. Vi venter på 

yderligere opdateringer.  

 

 


