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Kære IMCC'er

Selvom vi alle er forfærdeligt trætte af mundbind og afstand, og bare gerne vil give vores IMCC-venner et kæmpe
kram, kan vi ikke sige ordet international uden også at sige corona.
De næste år bliver vi nødt til at gentænke vores aktiviteter efter den nye verdenssituation vi står i - især de
aktiviteter der afhænger af internationale partnerskaber eller organisationer.

IFMSA er i forvejen stor, bureaukratisk og fjern for mange af os IMCC’ere, og afstanden til vores internationale
svigerfamilie er ikke blevet mindre efter verden blev lukket ned i marts. Hvis I vælger mig, vil mit vigtigste mål
som Ansvarlig for Internationale Relationer være at genåbne den internationale frivilligverden og bringe enhver
(interesseret) IMCC’er tættere på IFMSA, EPHA og andre vigtige institutioner og de muligheder de giver os - også
selvom det bliver på en ny måde.

På næste side vil du finde mine fokusområder for 2021.



PR
Jeg vil arbejde for at konkretisere arbejdet i IMCC og i Landsbestyrelsen
igennem året for på sigt at øge den nationale interesse. Selvom det er fedt
at sidde som NAL eller i landsbestyrelsen kan det være svært at få
medlemmer til at stille op til posterne.
Jeg har arbejdet med grafik ved at lave bl.a. promotional booklet for
Exchange og incomings manual, og jeg ved der er meget godt materiale
gemt rundt på vores hjemmeside og på drevene. Ved at samle dette i
manualer hvor der kort og præcist beskrives arbejdsopgaver og
information om poster, vil det være mere overskueligt at stille op til en
post.

Capacity Building
Selvom træninger klart er sjovest live, har vi med internettets vide
udbredelse i verden rigtig god mulighed for at udvikle os selv via de
internationale møder selvom vi ikke kan møde fysisk op. Ligeledes vil
vores nyuddannede og gode gamle trænere også have muligheden for at
arrangere workshops og træninger for et stort, internationalt publikum.
Det vil være en udfordring at gøre det spændende og nærværende, men
jeg er sikker på at vores dygtige trænere nok skal klare det. Jeg ønsker at
arbejde sammen med den trænergruppeansvarlige for at facilitere vores
træneres deltagelse i internationale workshops.

Internationale møder
Mit håb er naturligvis at møderne på et tidspunkt i løbet af 2021 bliver
gjort fysiske igen - men som det ser ud lige nu er det slet ikke forsvarligt at
mødes så mange fra forskellige lande. Jeg vil gerne arbejde sammen med
resten af bestyrelsen for at vi kan lave en dansk delegation til
onlinemøderne, så vi på en meningsfuld måde kan inddrage
medlemmerne i det internationale arbejde - selvom det er online!

Odense - Brunsvigerens hjemsted
Min hjemby er Odense, og derfor vil jeg rigtig gerne være kontaktperson
for IMCC’s lokalafdeling i Odense. Det er efterhånden nogle år siden at    
H. C. Andersens fødeby har været repræsenteret i Landsbestyrelsen, og jeg
håber det kan skabe mere sammenhængskraft og mere national interesse
at have en repræsentant for landsbestyrelsen tæt på de Odenseanske
medlemmer. Jeg vil især gerne arbejde på at udbrede IMCC til flere
studieretninger - vi har stort potentiale for både grønne og røde
fællesskaber der bare venter på at blive udforsket!

Konkret ønsker jeg at hjælpe lokalbestyrelsen med at komme ud på flere
uddannelsessteder og fortælle om IMCC samt muligheden for opstart af
(nye) aktiviteter, samt støtte dem undervejs i processen. Generelt har der
fra lokalbestyrelsens side været efterspurgt flere konkrete opgaver, hvilket
jeg vil arbejde hen imod.

Fok����råde� 2021

IFMSA står for International
Federation of Medical Students

Association.

EPHA står for European Public
Health Alliance. 

Både IFMSA og EPHA arbejder på
mange forskellige områder med at
forbedre folkesundheden på lokalt

og globalt plan. 



Jeg blev første gang introduceret til udveksling da jeg tog på 6
ugers sprogudveksling i Tyskland i 2. g. Siden har min interesse
for udveksling ført mig til IMCC Exchange, hvor jeg efter få
måneder som LAL endte med at tage 3 somre som NAL og 4
ugers klinik i Østrig i sommeren 2019. Igennem IMCC og i
særdeleshed Exchange er jeg blevet velsignet med mange gode
venskaber i Danmark og netværk i rigtig mange andre lande. 

Jeg har været med til at planlægge Social Weekend-
arrangementer med op til 30 deltagere i både Odense og
København, Exchange og Research Exchange’s Nationalmøde og
hyttetur, FINO18 og TNT&TAT20. 

tl;dr 

Fuck corona

 Medlemsudvikling og trænermuligheder i internationalt forum online

Nytænkning af internationale møder med deltagelse af en evt. online delegation

Kontaktperson for Odense Lokalbestyrelse

 Flere skal søge ansvarsposter - booklets der øger gennemsigtigheden 

Mere konkrete og håndgribelige arbejdsopgaver til lokalbestyrelserne 

Jeg elsker internationalt samarbejde og vil gå ind i arbejdet med hjerte og sjæl 

Jeg har haft en stor personlig udvikling gennem mine år som
medlem i IMCC og IFMSA, og jeg er sikker på den ikke er slut
endnu.

Noget af det jeg er mest taknemmelig for, er de forskellige
holdninger og mennesker jeg har mødt - det har givet mig
nye perspektiver og stof til eftertanke. Det motiverer mig
ubeskriveligt meget at møde mennesker der er passioneret
omkring deres aktivitet - både lokalt, nationalt og
internationalt. 

Når jeg går ind i frivilligt arbejde gør jeg det med hjerte og
sjæl og forventningen om at lægge mange timer i det
arbejde, jeg elsker. Og det vil jeg også gøre som jeres AIR.
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L o k a l t

Exchange København Social Weekend /2018, 2019
IMCC Odense Lokalbestyrelse /2018 
IMCC Odense Generalforsamling /2017, 2018
Exchange Odense Social Weekend /2017, 2018
LAL Exchange /2017

Na t i o n a l t

NAL Exchange /2018-2020
Exchange og Research Exchange Nationalmøde /2018, 2019 x2, 2020
IMCC Generalforsamling /2018, 2019 + EGF 2019 
IMCC ILONA /2018, 2019, 2020 
Strategi stormøde IMCC /2019
TNT /2018
Exchange og Research Exchange arbejdsdag /2017, 2018

I n t e r n a t i o n a l t

IFMSA General Assembly March Meeting /2019, 2020
Pre-GA March Meeting TNET /2019
NEO-NORE-weekend /2019 
IFMSA European Regional Meeting /2018  
Pre-EuRegMe /2018 

24 år 

10. semester, medicin

Syddansk Universitet

Odense Lokalforening

Træner og Exchange Trainer

D e l  a f  O r g a n i z i n g  C o m m i t t e e

TNT&TAT /2020
Exchange og Research Exchange Nationalmøde /2019 x2, 2020 
Social weekend Exchange og Research Exchange København /2018, 2019
Exchange og Research Exchange Arbejdsdag /2018
FINO København /2018
Social weekend Exchange og Research Exchange Odense /2017, 2018

P u b l i k a t i o n e r  -  l a yo u t

Promotional booklet /2020
Invitation Package TNT og TAT /2020
Incomings manual /2019 
Outgoings brochure /2018, 2019 


