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Kære IMCC'ere,
Året 2020 var et år uden lige med udfordringer, de færreste havde set komme. En økonomisk krise og samfund, der lukkede ned,
udfordrede foreningslivet i IMCC på rekruttering, fysiske aktiviteter og motivation. Jeg genopstiller derfor til Landsbestyrelsen
2021 i en ny rolle som menigt medlem med en vision om at gøre IMCC mere sammenhængende, gennemsigtig for nye som for
gamle og ikke mindst bæredygtig i både rekruttering til ansvarsposter som i økonomien.
Når vi mødes i det virtuelle rum til generalforsamling, skal vi sammen vende årets gang, og lur mig om ikke lokal forankring bliver
nøgleordet. Der har været fokus på at bygge en bredere bro mellem lokale aktivitetsgrupper og lokalforeninger, fokus på uddannelse af nye trænere og intern opkvalificering samt fokus på at sikre bredere tilførsel af økonomiske midler. Flere udfordringer
fra sidste år holder dog ved, mens nye er blevet tydelige;
Vi har fortsat svært ved at rekruttere til ansvarsposter i både lokalbestyrelser, aktiviteters styregrupper og udvalg, og flere
lokalforeninger er blevet yderligere udsatte under pandemien.
Vi har de seneste år mistet medlemmer, og særligt under pandemien er det tydeligt, at IMCC ofte bliver en kompliceret formidlingsopgave, der ofte giver mening for mere erfarne og sjældnere for nye.
Vi har få skriftlige aftaler om økonomisk støtte, og IMCC’s økonomi er fokuseret på et økonomiår ad gangen frem for en
længere årrække.
Med en baggrund som forkvinde for Landsbestyrelsen 2020 og tidligere som National aktivitetsleder i Bamsehospitalet & Sund
Krop, og jeg har lært, at vi med dialog og inddragelse af lokalforeninger, aktivitetsgrupper og udvalg finder de bæredygtige løsninger til gavn for det brede IMCC, den menige frivillige som den inkarnerede IMCC’er.
Mens 2020 blev året, hvor omstillingsparathed var et must og nedskæringer på aktivitet og økonomi en nødvendighed, skal 2021 være året, hvor udvikling sker i lyset af interne ønsker og kreativitet og strategien skal vise sit værd. Som menigt medlem vil
jeg bidrage til den kommende Landsbestyrelses arbejde med strategien fire fokusområder, men ser mig i en anden bestyrelsesrolle, der kræver en anderledes fleksibilitet, da jeg er gravid og har termin i det sene forår næste år. For et kaotisk år har vist, at
den vedtagne strategi for 2020-2022 er både fremsynet og nærmest synsk; med fokus på flere og gladere frivillige, et fælles
brand, en samlet forening og en bæredygtig økonomi er dens relevans i løbet af året kun blevet tydeligere.
Vi har brug for, at 2021 bliver til et udviklingsår, hvor vi i IMCC igen tør tænke stort, tør tænke langsigtet og tør tro på at stabilitet og fremgang kan forenes til gavn for lokalforeninger, aktivitetsgrupper og udvalg. Jeg vil nå i mål med at styrke de små fællesskaber og de små lokalforeninger, der er så afgørende for IMCCs sundhedsfremmende arbejde. Jeg vil et IMCC, der igen bliver en attraktiv legeplads for frivilighed, hvor ansvarsposter er attraktive med flere kanidater . Jeg vil et IMCC, der har klare rammer for frivillighed og giver muligheder for nye som gamle i form af opkvalificerende kurser, medlemsudvikling og avancement.
Jeg vil et IMCC hvor økonomi ikke er en begrænsende faktor, men en kick-starter for nyskabelse og forandring. Jeg vil gøre 2021
til et roligt udviklingsår, hvor IMCC kan slikke sine sår og heles med øget styrke – nedefra og op.
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