[Fysisk Møde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[08.05.2020]
FORMALIA:
Hvor:
Referent:
Jesper

Ordstyrer:
Linnea

Deltagere:
Signe, Jesper, Bolette, Anna,
Kristine, Bolette

Ikke tilstede:

Tidsperspektiv for
mødet: 12-14

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt / ikke godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt / ikke godkendt

REFERAT:

HANDLING /
SUPPLERENDE:

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

Anna:
●
Bolette:
●
Jesper:
●
Kristine:
● Læst og kommenteret Tuborg-ansøgningen for
det politiske initiativ
● Dialog med Rasmus fra Altinget ang. artikel om
TUNs afgørelse
● Holdt statusmøde med Carsten inkl. snak om
DUF-ansøgningen 2020
● Snakket med Anne fra Ubumi bl.a. ang. udtalelse
til CISU om lønmidler
Linnea:
● Snakket med NorWHO omkring aflysning af
deres konference i august 2020.
● Snakket med Carsten om ansøgninger til
dekanerne i Aarhus, Odense og Aalborg.
Signe:
●
●

Skrevet update
Læst tuborg fondansøgning

Anna:
●

Læser og kommenterer fondsansøgningen til

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt
Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt
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●
●

●

Tuborgfondet inden d. 29. april
Sender information om Liljefonden til de gule
grupper
Minder Esbjerg, Odense og Roskilde om, at de
lokale vedtægter skal overholdes og derfor er
det vigtigt med endelig dagsorden i forbindelse
med indkaldelse samt at der indkaldes af rette
kanaler ifbm. EGF lokalt
Skriver til sine forældre om LB2020 må holde
næste bestyrelsesmøde i deres nye sommerhus

Bolette:
● Minder Aalborg om, at de lokale vedtægter skal
overholdes og derfor er det vigtigt med endelig
dagsorden i forbindelse med indkaldelse samt at
der indkaldes af rette kanaler ifbm. EGF lokalt
●
Jesper:
● Læser og kommenterer fondsansøgningen til
Tuborgfondet inden d. 29. April
● Minder København om, at de lokale vedtægter
skal overholdes og derfor er det vigtigt med
endelig dagsorden i forbindelse med indkaldelse
samt at der indkaldes af rette kanaler ifbm. EGF
lokalt
Kristine:
● Kontakter HK ang. afklaring om mulighed for
provisionsløn for fundraisingmedarbejder jf.
overenskomsten
● Læser og kommenterer fondsansøgningen til
Tuborgfondet inden d. 29. April

Linnea:
● Læser og kommenterer fondsansøgningen til
Tuborgfondet inden d. 29. april
Signe:
●
●
●

Læser og kommenterer fondsansøgningen til
Tuborgfondet inden d. 29. april
Indskriver information om Liljefonden i
bestyrelsesupdate for april
Minder Aarhus om, at de lokale vedtægter skal
overholdes og derfor er det vigtigt med endelig
dagsorden i forbindelse med indkaldelse samt at
der indkaldes af rette kanaler ifbm. EGF lokalt
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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. U
 bumi vol II

●

Kristine og Jesper vil vende tilbage til UBUMI og
tale om de muligheder der er for et samarbejde
og hvad målet skal være. Men før dette
kontaktes Carsten og hvad han synes om dette
og bidrage evt. Med nogle idéer.

●

Jesper skriver til KBH mht. Deres afholdelsen af
online EGF og dispensationen
Anna skriver en mail mht. online EGF

Ubumi har tidligere efterspurgt støtte omkring en erklæring
mht. at CISU skal øge deres støtte til mindre foreninger.
Nu lægger Ubumi op til at Ubumi og IMCC fusionerer, hvor
Ubumi også fusionerer med 100% for Børn og rationalet er
at vi har lignende økonomiske tilstande og vi ved at
fusionere kan agere stærkere sammen.
Det kunne være bedre for vores sekretariat, at have nogen
andre i sekretariatet, Carsten kunne spare med
Der kan være bureaukratiske udfordringer mht. DUF og
IMCC’s identitet som ungdomsorganisation.
Spørgsmålet om Hvad er IMCC egentlig, bliver endnu mere
kompliceret. Men kapacitetsmæssigt er det en super god idé,
da man kan fx kan deles om en ekstra medarbejder i
sekretariatet.
Vi kan godt samarbejde uden at fusionere.
IMCC er studenteraktivt der arbejder for andre unge, denne
identitet skal vi værne om .
Denne fusionering vil gavne UBUMI mere end IMCC, og at
dette samarbejde vil være en klar fordel mht. organisatoriske
fx ved at ansætte en international konsulent.
UBUMI siger at dette vil bidrage til en mere bæredygtig
økonomi. Kan vi få flere penge eller hvad?

9. Opfølgning på afholdelse af lokale
generalforsamlinger
Der er stadigvæk ikke mulighed for at samles mere end 10
personer indtil.juni, så online EGFer i lokalbestyrelsen eller

●

[Fysisk Møde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[08.05.2020]
EGFer under 10 personer fx i mindre lokale afdelinger.
Roskilde holder EGF 12/05/2020
Esbjerg holder EGF 14/05/2020
Odense har udskudt deres EGF på ubestemt tid
Købenavn holder online EGF, men eksekveringen er lidt
uklar mht. Hvordan dispensationen skal foregå, således EGF
kan holdes online
Læg kortene på bordet og forklar situationen som den er “Vi
er ude i nogle essentielle vedtægtsændringer, alle er
velkomne, os i bs mødes, så I kan stemme hjemmefra online,
vi kan ikke hvis der kommer mere end 10. Så forbeholder vi
os retten til at kunne henvise de ekstra personer til en anden
forsamling jf.SS retningslinjerne
Tiltag til at efterleve DUFs krav vil eftersendes og
vedlægges inden tipsudvalget mødes engang i september.
Det essentielle er her at vi viser DUF at vi har planer om at
udføre de nødvendige ting.

10. Tuborgs corona-pulje - hvordan kan vi skabe
fællesskaber i en Corona-tid

●

Jesper laver et brainstorm-ark omkring hvordan
vi kan bruge pengene til vores
Corona-fællesskab projekt.

-

Vi venter til meldingen fra tipsudvalget, for at
evt. Betale de 5000kr. Til Resonans således vi
fortsat har et godt samarbejde med dem
Afholdelsen af medarbejder dag drøftes til
næste møde.

Er der nogen der nogle idéer til vores tildelte bevilling?
- Carsten har indhentet et tilbud til at lave et online
forum til under 50.000kr
- Vi kan lave en podcast hen over sommeren.

11. Ansøgning om midler fra dekanerne i Aarhus,
Aalborg og Odense
-

-

Carsten har efterspurgt status på ansøgningerne til
fakultetsmidler hos lokalafdelingerne i Aarhus,
Aalborg og Odense.
Der er styr på ansøgningerne.

12. Evt.
-

Resonans regning (diskussion, beslutning). Skal vi betale
de 5000kr?
- Skal vi betale eller hjælpe med fundraising?
● Lad os drøfte afholdelsen af en medarbejder dag, så
bestyrelsen og sekretariatet lige ser hinanden igen.
13. Punkt 13

14. Punkt 14
15. Punkt 15

-
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16. Punkt 16
17. Punkt 17
18. Punkt 18
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

●

●
●
●
●
●

Orienteringspunkter
Orienteringspunkt 1

AM20 er nu officielt aflyst af EB [Signe]
a. Baggrund: EB har udsendt mail

omkring at AM20 nu for første gang i
historien er aflyst. Vi venter alle på
nærmere orientering omkring hvad vi
gør med de afstemning som ikke kan
vente, (f.eks. valg af nyt TO)

Orienteringspunkt 2

FINO udskudt til 2021 [Signe]
a. Baggrund: Norges landsbestyrelse
har nu truffet en endelig beslutning

om at udskyde FINO20 til november

Kristine og Jesper vil vende tilbage til UBUMI og
tale om de muligheder der er for et samarbejde
og hvad målet skal være. Men før dette
kontaktes Carsten og hvad han synes om dette
og bidrage evt. Med nogle idéer.
Jesper skriver til KBH mht. Deres afholdelsen af
online EGF og dispensationen
Anna skriver en mail mht. online EGF
Jesper laver et brainstorm-ark omkring hvordan
vi kan bruge pengene til vores
Corona-fællesskab projekt.
Vi venter til meldingen fra tipsudvalget, for at
evt. Betale de 5000kr. Til Resonans således vi
fortsat har et godt samarbejde med dem
Afholdelsen af medarbejder dag drøftes til
næste møde
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21, hvorfor der IKKE afholdes
nordisk møde i år.
Orienteringspunkt 3

NorWHO 2020 er aflyst [Linnea]
a. Baggrund: NorWHO har nu besluttet
at aflyse deres konference i august

2020 pga. Covid-19. De arbejder nu
frem mod næste års konference i
august 2021.

