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Hansen

Sexekspressen
2015 - nu - Underviser
2018-2019 - Styregruppe, KBH
2018, 2020 - OC sommerseminar
2019 - OC vinterseminar
2019 - Medarrangør, folkemødet

Bestyrelser
2018 - Menigt medlem, KBH
2019 - Forperson, KBH
18+19 - Lokalbestyrelsernes
udviklingsweekend
2020 - Menigt medlem,
landsbestyrelsen

Kære IMCC medlemmer

Internationalt

Og derudover..
2016, 17, 18, 19,19,20 - IMCC GF
2018, 19,20 - ILONA
2019 - Uddannet træner i IMCC
2019 - Vinder af Flids-dildoen i
Sexekspressen København!
2020 - OC i trænergruppens TNT
2020 - DUF's lederakademi

2018 - FINO
2019 - NECSE

 Etiske retningslinjer for fundraising
 En samværspolitik

Kære medlemmer i IMCC
 Jeg genopstiller til posten som menigt medlem i IMCC's
landsbestyrelse. 
Jeg hedder Anna, jeg har været med i IMCC i mere end 5 år,
hvor jeg især har brugt tid på Sexekspressen og
lokalbestyrelsen i København. Jeg læser medicin og jeg er
færdiguddannet læge her til sommer og dette bliver altså min
sidste ansvarspost i IMCC. Hvis I vælger mig ind, selvfølgelig.

Hvad vil jeg gerne have ud af det? 
'For det første, så vil jeg gerne være med til at sørge for, at
den strategi, der blev lagt i 2019, bliver ført ud i livet så vidt
som det er muligt. Og det er faktisk overraskende meget, der
er muligt på trods af økonomisk kaos og Corona-kaos!

Derudover vil jeg gerne være med til at føre DUF-sagen helt til
døren. Afslaget på drifttilskud var mest af alt skidt, men har
bragt en god og nødvendig diskussion om lokal forankring
(skål!) og lokal indflydelse til IMCC og vi skal i 2021 arbejde på
at få stærke, meningsfulde og kompetente lokalbestyrelser i
alle lokalforeninger. 

Jeg vil fokusere på at nå ud til det medium interesserede
medlem af IMCC - med det mener jeg, at vi skal have knækket
kommunikationskoden og sikre os, at alle muligt interesserede
medlemmer kender til vores tilbud og aktiviteter samt at de
har klare, logiske retningslinjer og økonomiske forhold at
arbejde under.

Til sidst vil jeg gerne være med til, at landsbestyrelsen
afdækker behovet for

1.
2.

For mig personligt vil jeg lave lidt om i min tilgang til
bestyrelsesarbejdet, således at jeg får lagt mere langsigtede
planer, der giver plads til medlemsinddragelse samt at vi som
bestyrelser fokuserer mere på at få udført de planer og mål, vi
rent faktisk sætter os for året. Derudover vil jeg lægge mere
fokus på min egen kommunikation til medlemmerne og blive
meget bedre til de der sociale medier. 


