Ordinært møde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
26.07.20
FORMALIA:
Hvor:
Referent:
Anna

Ordstyrer:
Signe

Deltagere: Signe, Jesper, Bolette,
Kristine, Anna

Ikke til stede: Linnea

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkend:

REFERAT:

Tidsperspektiv for
mødet: 3 timer

HANDLING /
SUPPLERENDE:

3): Check-in
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]
Gennemgås ikke mundtligt.

Anna:
●
●

Været til møde med Tuborgfondet
Været til afskedsreception i FADL

Bolette:
● Været til møde med Tuborgfondet
●
Jesper:
●
Kristine:
● Været til fondsmøde med Tuborgfondet, Anna,
Bolette og Laura, Trænergruppeansvarlig
● Haft personalemøder med Carsten
● Skrevet jobopslag til projektstilling
● Skrevet til Lægeforeningen ang. Støttekroner
● Minglet til reception i FADL for den nye
formand, William m. Anna og Jesper
● Holdt ferie
Linnea:
●
Signe:
●
●
●
●
●

Informeret delegationen til EuRegMe, sendt
mails ud.
Startet til online IFMSA GF,
Konfereret med sekretariatet omkring
internationale betalinger.
Skrevet med internationale imcc’ere.
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Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Carsten er flyttet til Panums vandregang og holder ferie i
uge 31, 32 og 33

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

Implementeringsplan laves i juli ved Kristine,
Anna, Jesper.
Hele landsbestyrelsen skal have fat i deres
Odense-kontakter og sørge for, at de har det
godt.
Anna laver hype i bestyrelsesupdate.
Der skal laves et sommernyhedsbrev ved Jesper
Kontaktpersoner skal prikke deres aktiviteter og
lokalbestyrelser på skulderen - personlig
kontakt.
Der ER penge til TNT.
Endelig fordeling af penge og krav til puljeansøgninger
aftales på førnævnte formandstræf. Anna skriver mail
Kristine skriver til Lægeforeningen, at vi ikke vil have
dobbelt op på tilskud i 2020 og dermed tage fra senere år

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]
Gennemgås ikke mundtligt
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde
5): Referent for næste møde
6): Puljeansøgninger
7): Budgetændringer siden sidste møde
8. Revidering af mødekalender vol II [Kristine, 15 min]

17. Oktober kan rykkes til søndag d. 18. Oktober.
Vi skal i gaden i Aalborg d. 17. Oktober!
D. 3. November rykkes ikke, da det er en
snakke-om-følelser møde efter DUF’s afgørelse
pr. 1/11.
D. 12. September rykkes til 13. September.
Reklame for lægeforening reception d. 28.
September kl. 13.

9. Arbejdsweekend i august [Kristine, 20 min]
Hos Bolette i Aarhus.
På skemaet: Intern evaluering, Planlægning af efteråret,
implementeringsplan (for foreningen efter vedtægtsændringer),
engagement, invitation til GF, lokal forankring, tale om de
internationale udfordringer, hygge i bestyrelsen, tegne
foreningskalenderen, rekruttering til NB2021, branding 2.0, ILONA
dekonstrueret
10. Rediskussion af transportbetaling [Kristine, 30 min]
Principiel diskussion om de 10 % egenbetaling på transport for NB,
For: Symbolværdi, motivation til at finde det billigste
Imod: Man bruger meget tid og energi på frivilligt arbejde i
forvejen, vi vil gerne gøre NB til noget attraktivt.

Alle glæder sig til 20.-21. August hos Bolette <3
Kristine og Signe færdiggør program

Vi dropper egenbetaling for NB resten af
bestyrelsesåret og opfordrer til at finde billig
transport
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11. Planlægning af sommertræf [Anna]
Fordeling af puljer, implementering af vedtægtsændringer i
praksis, rekruttering til lokalbestyrelser, tættere bånd ml.
Lokalbestyrelse og aktiviteter, opfølgning af ILONA, revurdering af
ILONA,
12. IMCC-PR henover sommeren inkl. #mitimcc og nyhedsbrev
Anna vil gerne sætte gang i #mitimcc kampagne på SoMe.
Vil gerne have fokus på nogle af de frivillige.
Mia Ashipti
Louise - 6x
Amanda - 6x odense
Esben - IMCC Nepal
Freja - bamse
Maja - Sexbjerg
Emil - Exchange + Aalborg
Emma - psykobs Aalborg
Signe - NB
Kristiana - Earth
Nynne Halkær
Anna - Nb
Katrine - Kristine ved hvem det er
Sofie Peschardt
Philip
Mads Blak - Aalborg
Sohrab
Sarah - Middle East
Anna Bolette - SHINE
Shihan - Bamse Aarhus
Alle i NB roser Anna (og Anna er passende ydmyg)
13. Kontorpladser i København og nyansættelse
Mest løs snak om det nye sekretariat og praktisk koordinering af
ansættelse.
14.
15. Punkt 15
16. Punkt 16
17. Punkt 17

18. Punkt 18
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Anna og Kristine går videre med program.

Anna sætter gang i #mitimcc kampagne
Jesper sætter gang i nyhedsbrev
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Handlingspunkter
Orienteringspunkter
Orienteringspunkt 1
Orienteringspunkt 2
Orienteringspunkt 3

