
 
 

[Onlinemøde] 
Landsbestyrelsen 2020 

Bestyrelsesmøde d. 
[25.03.2020] 

 

FORMALIA: 
Hvor:   

Referent: 

Jesper 

Ordstyrer:  
Anna 

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

Ikke tilstede: 
 

Tidsperspektiv for 
mødet: 17- 
 

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt med rettelser imorgen 

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

3): Check-in 
 

 

Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] 
Gennemgås ikke mundtligt. 

Anna: 
● Har afholdt møde med folkemødegruppen 
● Har været i kontakt med de gule grupper 
● Har arrangeret møde med Esbjerg, Roskilde og 

Odense lokalbestyrelser 
 
Bolette: 

●  
 
Jesper: 

● Afholdt møde om politisk udvalg med Bolette 
● Fået tilbagemelding fra KBH lokalbestyrelse 
● Afholdt møde i folkemøde gruppen 

 
Kristine: 

● Har afholdt sparringsmøde med Sexekspressen 
og bl.a. talt om COVID-19 samt fremtidige lokale 
omstruktureringer 

● Lavet beskrivelse af fremtidige lokale 
økonomistyringsforhold for aktivitetsgrupper 
med egen konto samt lokale vedtægtsændringer 

● Har færdiggjort ILONA-opsamlingsdokument 
● Har holdt møde med Carsten og Sabine ang. 

evaluering af arbejdsopgaver og omfang so far 
efter sekretariatsnedskæringer 

● Har holdt med de blå grupper og Signe ang. 
Udvekslingsophold under COVID-19 

● Har holdt skypemøde med Sarah ( 
bachelorstuderende, der vil skrive om IMCC i sit 
bachelorprojekt) 

● Har svaret IMCC Roskilde ang. fondsansøgning til 
Initiativstøttepuljen 
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Linnea: 
● Har fået adgang til IMCCs konto for nu at kunne 

signere aftaler i banken sammen med Carsten 
● Skulle have afholdt sparringsmøde med PIT, men 

dette blev udskudt som følge af COVID-19 
 
Signe: 

● Samlet op på March Meeting 2020, samt 
deltaget i international sparring omkring 
håndtering af COVID19 

● Afholdt sparringsmøde for blå gruppe sammen 
med Kristine.  
 

Opdateringer fra sekretariatet 
Gennemgås ikke mundtligt 

Carsten og Sabine arbejder begge hjemmefra. Carsten 
har i den seneste uge afsendt bilag m.m. til Beierholm, så 
årsregnskabet for 2019 kan gå i gang. Carsten kan 
desuden informere om, at  Sabine har tilbudt at stå for at 
modtage e-boks-meddelelser, herunder sørge for 
børneattester læses og efterfølgende registreres i 
Winkas. 

Handlingspunkter fra sidste møde 
Gennemgås ikke mundtligt 

 
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 

 
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. 
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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. 

● 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) 
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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) 

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

 

4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde  
5): Referent for næste møde  
6): Puljeansøgninger Ikke relevant 
7): Budgetændringer siden sidste møde  
8. Kommentarer til ILONA-opsamling  [Kristine, 5 min] 
 

Kristine: 
● Læs opsamlingen fra ILONA igennem, således vi 

allesammen er helt med på, hvad vi sender ud til 
grupperne → Alle godkender oplægget 

 
9. Opfølgning på COVID-19 [Kristine, 20 min] 
 

Kristine: 
● Hvem har snakket med deres ansvarsgrupper// 

Brief os. 
● Havde møde med sex6, seminar bliver rykket 
● Møde med blå aktiviteter: Exchange bliver 

hårdest ramt, skal aktiviteterne aflyses? Hvem 
kommer til at kompensere for de forskellige 
rejser? Worst case scenario→ Et underskud på 
200.000kr. Dette afhænger af hvor længe 
grænserne er lukkede. Meget ligger i det uvisse. 
Der følges op i slutningen af maj, hvis ikke 
tidligere afhængigt af om der sker noget drastisk 
nyt.Exchange har klargjort de forskellige 
omstændigheder ift. de studerendes aftaler og 
om hvorvidt hvem, der refunderer hvad. 

● IMCC Global har sendt imod Carstens råd 
ungdomsledere afsted, som er blevet sendt 
tilbage igen. 

●  
Anna: 

● Har skrevet til de gule om de havde brug for 
hjælp. Har fået svar fra bamse, FFF og de andre 
har Anna ikke hørt fra. Det kan være folk er 
distraherede.  

● Valgt at holde et møde for 3 lokale bestyrelser 
Anna er ansvarlig for. En fælle corona strategi  

Linnea: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779
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● NorWho har Linnea snakket med. De er urolige 
omkring om folk vil deltage i deres konference 
pga. Corona. 

Jesper:  
● Har ikke kontaktet sine grupper endnu, vil gøre 

det ASAP 
● Foreslår et corona-nyhedsbrev, vise at IMCC er 

stadig aktiv under disse corona-tider. 
Bolette: 

● Svar til Jespers forslag: Lave et #mitIMCC 
kampagne under denne tid, hvor folk poster 
deres billeder af online møder, fredagsbar osv. 

Signe:  
● Århus Lokalbestyrelse har rykket deres EGF pga. 

Corona 
Handling: 

● Jesper og Bolette laver Corona-nyhedsbrev, 
social media. Kristine er også med. 

● Bolette og Kristine skriver en mail til SAFU om 
corona 

10. Folkemøde Anna: 
● Folkemødegruppen har sendt delegationsbreve 

afsted 
● Vi skal have sendt fondsansøgninger afsted, 

Tuborgfondet 
● Vi skal huske at Folkemødet kan blive aflyst 
● Vi planlægger efter at Folkemødet ikke bliver 

aflyst 
● Vi har haft flere ansøgninger end vi har haft 

plads til dvs. Øget engagement. Hvordan kan vi 
bruge dette engagement til vores bedste.  

● Vi bør måske deltage i Ungdommens Folkemøde 
● Der bliver et online møde i Folkemøde 

styregruppen 
Jesper: 

● Det er en god idé at deltage i ungdommens 
folkemøde 

● Vi skal understrege IMCC som helhed med dette 
engagement 

 
Bolette: 

● God idé at deltage til Ungdommens folkemøde 
● Lave pop-up events i byen 

Krisitine: 
● Folkemødets engagement kan anvendes i det 

politiske udvalg, hvor idéerne til Folkemødet 
ikke går forgæves, men bliver taget op til et 
politisk workshop, hvor der kommer 
håndgribelige outputs. 
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11. Aflysning af CSW [Signe, 20 min] Signe:  

● CSW bliver aflyst i år pga. CORONA. AB og HAWA 
har spurgt om de kan tage afsted næste år i 
stedet for i år? 

Jesper: 
● Der bør åbnes op for nye kandidater. Pladserne 

bør ikke være eksklusivt tildelt bestemte 
personer, da der kan være “bedre” fitted 
kandidater næste år.  

Linnea: 
● Er uenig ift. Jespers forslag. Der bør ikke være ny 

ansøgningsrunde. Vi bør hellere tilføje ekstra 
personer til delegationen alt efter vores 
økonomiske situation.. 

● Synes det er unfair over dem der allerede er 
blevet valgt. Det er omvendt mere 
gennemsigtigt at sende de allerede valgte 
afsted. 

● Argumentere med at de ombooker deres  
Kristine: 

● Støtter op om et nyt kald, hvor der bliver lagt 
mere vægt på ABs og Hawas ansøgninger i 
tilfælde af de alligevel ikke kan deltage. 
Anerkender deres arbejde, men fremtiden er 
uvis, så der bør være et kald med klare 
gennemsigtige rammer-->Linnea kommenterer: 
Vi skylder at sender dem afsted. 

● Der er kun 2 pladser for delegationen. Dette kan 
ikke ændres jf. Udenrigsministeriet. 

● Vi bør bevare gennemsigtigheden og åbne op for 
et nyt kald hvor dem der skulle have være afsted 
får fortrinsret, og dem der skulle afsted kan vise 
deres forbedrede motivation og idéer.  

Bolette:  
● Støtter i højere grad om et nyt kald, da der kan 

være et nyt tema til CSW næste år, hvor mere 
fagrelevante personer kan deltage. AB og Hawa 
er også ligeså gode til sende en ansøgning næste 
år.  

Anna: 
● Får AB og Hawa refunderet deres udgifter? Signe 

svarer: Det ved hun ikke endnu.  
● Lægger op til afstemning med 3 muligheder: 1. 

Et nyt kald, hvor der er ingen fortrinsret. 2. Hvor 
der er et nyt kald med fortrinsret. 3. De allerede 
udvalgte bliver sendt næste år i stedet for i år. 

● Ingen stemmer for mulighed 1.  
● Stemmer for mulighed 2.= 5 stemmer 
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● Stemmer for mulighed 3.= 1 stemme  
Handling/Beslutning: 

● Muligheden om at der kommer et nyt kald med 
fortrinsret vedtages. (Mulighed 2) 

● Signe skriver til AB og Hawa om 
landsbestyrelsens beslutning og får info 
omkring deres udgifter 

12.Ordinær generalforsamling i Esbjerg [Anna, 20 minutter] 
 

Anna: 
● Vi har fået en henvendelse fra IMCC Esbjerg om 

at afholde vores nationale GF, istedet for IMCC 
Aalborg, som i henhold til rotationsordningen 
skulle holde national GF, men der er ikke 
motivations herfra. 

● Anna opdaterer omkring de praktiske forhold i 
arrangering af national GF. Der er ikke noget info 
om sovepladser 

● Hvad tænker I? 
● En fordel i at Esbjerg holder vores GF er at de får 

flere møder, som kan komme i vores tipsmiddel 
ansøgning. 

● Dette er et arrangement, der hurtigt kan tabes 
på gulvet, hvis der ikke forventningsafstemmes, 
derfor skal vi kommunikerer så meget som 
muligt. 

Jesper: 
● Fedt at Esbjerg afholder national GF. Lad os 

støtte dem omkring deres initiativ. 
Signe:  

● Støtter op om det. Kommenterer med om vi skal 
invitere alumner? 

● Skal vi ikke cleare med Odense om at de er klar 
til at give den videre? Anna kommenterer med 
at hun har clearet med Odense og de kommer til 
at have et møde. 

Kristine: 
● Foreslår at der bliver lavet pop-up events i de 

forskellige lokalafdelinger op til IMCC’s 70. Års 
jubilæum.  

Bolette: 
● Hvad skete der for vores fundraisings middag? 

Kristine svarer: Corona 
 
Handling/Beslutning: 

● Kristine→ brainstorme til pop-up jubilæums 
events. 

13. Status på lokale CVR-numre [Kristine, 20 min] 
 

Kristine: 
● Der er forskellige regler gældende for de 

forskellige byer, hvorfor vi bør lave en 
cost/benefit vurdering ift. de enkelte byer, da 
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man i nogle tilfælde ikke kan have et lokalt 
CVR-nummer uden at lokalafdelingen bliver en 
separat forening. 

● Spørger Bolette om hun kan undersøge de lokale 
praksis Bolette har indsigt i, hvor lokale 
CVR-numre kan oprettes. 

Bolette:  
● I fondsansøgningerne tages der ikke højde for 

hvilken lokal afdeling det er, men kun 
CVR-nummeret. 

● Der er et administrativt besvær i det. 
Signe:  

● Kan det administrativt betale sig? 
Handling/Beslutning. 

● Vi går pt. Ikke videre med de lokale CVR. numre 
● Bolette undersøger de lokale praksis, hvorefter 

vi revurdere dette 
14. Hosting af hjemmeside Krisitine: 

● Der er kommet en forespørgsel omkring hosting 
fra IMUNZI. Hvordan forstår I det? 

Signe:  
● Når man er en del af IMCC skal man have en side 

under IMCC. Jesper støtter op om dette. 
Anna: 

● Mener ligeledes at siden bør være under IMCC 
og at de ikke skal have en separat hjemmeside. 
Men til gengæld har mange gule grupper deres 
egne hjemmesider 

Bolette:  
● Jeg kan anbefale dem, at de laver en gratis blog 

side. Kan godt forstå hvorfor de gerne vil have 
deres egen hjemmeside. 

Handling/Beslutningspunkt: 
● Bolette skriver til IMUNZI om de forskellige 

muligheder de har. 1. Opdatere deres underfane 
på IMCC’s sider, 2. Laver deres helt egen side ud 
fra deres budget ligesom de gule, 3. Lave en 
gratis blogspot side 

15. Planlægning af næste møde [Kristine, 10 min] Krisitine: 
● Foreslår at vi holder onlinemøde. Hvordan kan vi 

reklamere for vores onlinemøde? 
 

Diskussion: 
Lave et opslag, hvor muligheden for at få indflydelse 
understreges. 
Lave online fredagsbar, vindrikning, online 
fødselsdagsfejring? 
Handling/Beslutning: 

● Vi rekrutterer på det sociale aspekt til 
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onlinemødet til april. 
● Brainstormes videre på slack 

16. Opdatering på Politisk Udvalg [Bolette og Jesper 10 min] 
 

Bolette og Jesper: 
● Der bliver indkaldt til onlinemøde 6/4 om det 

politiske udvalg. Det skal være med til at 
definere rammerne om udvalget. 

● Motivationen er at lave nogle grundholdninger 
for IMCC, understøttelse af trænergruppen med 
kurser om aktivisme, lobbyisme mv. 

Anna:  
● Der er allerede nogle politiske grundholdninger. 

Har I set dem? Bolette svarer: Vi vil gerne have 
udspecificeret dem.  

Kristine: 
● Har I snakket med trænergruppen? Få dem 

inddraget, således det ikke bliver top down. 
  

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold 
Kun for fysiske møder 

Ikke relevant 

Handlingspunkter  

Orienteringspunkter  

Status på TUN-afgørelse  [Kristine] 

Som følge af COVID-19-krisen er TUNs afgørelse, der skulle have 

været os i hænde d. 13/3, udskudt. Martin fra Horten (vores 

advokater) har rykket for tilbagemelding og har fået at vide, at vi 

hører fra dem i uge 14. Denne information er ligeledes videregivet 

til Julie (forperson 2019), Mikael (tidl. sekretariatsleder) og Ida 

(IMCCs medlem af Tipsudvalget). 

 

Orienteringspunkt 2  

Orienteringspunkt 3  

 


