
 
 

Onlinemøde 
Landsbestyrelsen 2020 

Bestyrelsesmøde d. 
27.04.2020 

 
FORMALIA: 

Hvor:   

Referent: 
Kristine 

Ordstyrer:  
Signe 

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

Ikke tilstede: 
Ikke relevant 

Tidsperspektiv for 
mødet: 17-18.30 

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: 
● Haft dialog med lokalbestyrelserne om 

afholdelse af EGF’er 
 
Bolette: 

●  
 
Jesper: 

●  
 
Kristine: 

● Har afklaret proces for lokale ekstraordinære 
generalforsamlnger med Cathrine fra DUF 

● Har lavet kald til EU-Ungdamsdelegat blandt 
IMCC’ere 

● Haft online sparringsmøde med IMCC Exchange 
● Har snakket med Carsten om 

bestyrelsesforsikring 
 
Linnea: 

● Har snakket med Carsten omkring ansøgninger 
til kommunerne 

 
Signe: 

● Lagt kald til EU-delegat på facebooksider 
● Haft online-møde med de nordiske lande 
● Påbegyndt statement til NMO-serveren 
● Påbegyndt bestyrelsesupdate.  

 
Opdateringer fra sekretariatet 
Gennemgås ikke mundtligt 

 

Handlingspunkter fra sidste møde 
Gennemgås ikke mundtligt 

● Signe og Kristine opretter kald til EU delegat. 
● Bolette opretter begivenhed for videre arbejde 

https://hangouts.google.com/call/9HuSENA9HHBTRU5lh9_kAEEI
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med iniviativer i stedet for folkemøde.  
● Kristine tager kontakt til Horten og DUF for at 

skabe klarhed omkring hvordan vi bedst muligt 
kan overholde vores egne vedtægter og samtidig 
holde online lokal eGF 

● Signe undersøger hvornår FINO afholdes 
● Kristine informerer Carsten om at vi gerne vil 

have en bestyrelsesforsikring.  
● Alle kigger nærmere op IFMSAs fundraisings 

guidelines.  
● Signe laver bestyrelsesupdate for april.  

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. Status på professionelle fundraisere 
Bolette har ikke hørt fra de fundraising-firmaer, der dog i disse 
Coronatider ikke er på kontoret.  

 
 
Anna har ikke fået kontakt med HK - overgiver den til 
Kristine, der går videre med at kontakte HK i forhold til 
afklaring af hvorvidt det er i overensstemmelse med 
overenskomsten at ansætte en provisionslønnet 
fundraisingmedarbejder.  

9. Valg af kandidater til DUFs 
EU-Ungdomsdelegat-positioner 
Der er ikke kommet nogle ansøgninger. Vi hopper lettere elegant 
videre.  

 
Næste gang, der skal laves et DUF-kald,  skal vi lave et 
hjemmesideopslag og linke til dette på Facebook.  

10. Nyt fra Let’s talk About Health og gennemgang af 
ansøgning og budget til Tuborgfondet (et politisk intiativ) 
Det nye politiske initiativ har i samarbejde med Trænergruppen 
sat sig for at sende en ansøgning til Tuborgfondet med et projekt, 
der skal støtte initiativet omkring “Let’s talk about health”.  
 
Der er enighed om, at det er en god idé med egenbetaling på 
Folkemødedeltagelse i 2021 på 400 DKK.  
 
Deadline er 15. maj, hvor gruppen vil indsende ansøgningen.  
 
Alle frivillige interesserede kan skrive til Bolette for at melde sig til 
i Facebook-gruppen/de politiske.  

 
Der er begrænsning på antal af tegn, der kan skrives i 
ansøgningsformularen på Tuborgfondet (250 pr. rubrik), 
og det gode udkast rettes til af gruppen og der indsættes 
egenbetaling på 400 DKK. Ansøgningsgruppen afventer 
også inputs fra Trænergruppen i forhold til form , indhold 
og budget på næste Trænergruppemøde d. 29. April.  
 
Alle læser ansøgningen igennem, kommer med forslag til 
rettelser og kommentarer inden d. 29. april. 
 

11. Ansøgning til Liljefonden 
En fond, Liljefonden, giver penge til udsatte børn og unge, der 
påvirkes særligt under COVID-nedlukningen, der ellers ville have 
gavn af frivillige organisationers sociale indsatser - her. 
 
Der kan evt. søges til denne pulje blandt aktivitetsgrupper i IMCC. 

 
 
 
Signe inkluderer det i bestyrelsesupdate, der skrives i 
morgen. Anna sender desuden til de gule aktiviteter.  

https://hangouts.google.com/call/9HuSENA9HHBTRU5lh9_kAEEI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779
https://www.liljeborgfonden.dk/corona-relateret-ansogning/
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Der er frist d. 4. maj. 

12. Status på Ekstraordinære generalforsamlingers 
afholdelse 
Vi nærmer os en genåbning af det danske samfund, som ellers 
tidligere har påvirket vores ekstraordinære generalforsamlinger i 
lokalafdelingerne med henblik på at vedtage nødvendige 
vedtægtsændringer.  
 
Der har været kontakt til Cathrine fra DUF, der melder at, IMCC 
godt kan eftersende det vedtage ændringsforslag, da de vedtages i 
år, der ikke er grundlaget for ansøgningen.  
 
Måske må man allerede mødes 500 personer efter 10. maj, men 
dette er endnu uvist.  

 
 
Roskilde 12. maj (Anna deltager, Kristine måske) 
 
Aarhus (Signe deltager, Linnea måske) og Esbjerg d. 14. 
maj (holder det fysisk og forventer ikke mere end 10 
personer, evt. i solskin. Anna tager dertil) 
 
Odense 15. maj (Kristine deltager) 
 
København 20. maj (Anna og Jesper deltager) 
 
Aalborg afventer tilbagemelding fra Landsbestyrelsen for 
ny dato. (Bolette deltager, såfremt hun kan, ellers melder 
hun ud og vi finder en alternativ deltager) 
 
 
ALLE minder deres lokalbestryelser 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.  

13. Genåbningsmøde i maj? 
 
Det kunne være hyggeligt at mødes fysisk, f.eks. d. 8. Maj, hvor 
der tidligere var planlagt et fysisk møde i Odense.  

 
 
Anna skriver til sine forældre og hører om vi må låne 
deres sommerhus ved Sjællands Odde d. 8. til 9. Maj, og 
dem der kan deltager. 

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold 
Kun for fysiske møder 

 

Handlingspunkter Anna: 
● Læser og kommenterer fondsansøgningen til 

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 

●  
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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 
 

Orienteringspunkter  

DUF-kontingent 2019 IMCC har netop fået nyhed om, at organisationen i 2019 
har betalt 3000 for meget i medlemskontingent til DUF. 
Disse refunderes. #sendflerepenge 

Online FINO-møde Vi havde online FINO møde i sidste uge, hvor det blev 
besluttet ikke at rykke FINO til marts 21, da det således 
kommer for tæt på andre IFMSA møder, så Norge holder 
bestyrelses/OC møde om hvorvidt de tror det bliver 
muligt at gennemføre i år, ellers udskydes FINO helt til 
november 21.  

August Meeting 2020 Americas har som samlet region skrevet et statement 
omkring at de IKKE synes der skal afholdes et fysisk AM, 
hvorpå EB lidt har afvist dem. Dog er tilmelding ikke 
blevet åbnet endnu, da de stadig er lidt uvisse. Vi har til 
FINO møde talt om at skrive en samlet nordisk svar og 
sige at vi er enige med Americas.  
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