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FORMALIA:
Hvor: Sjællands Odde, Overleveringsweekend
Referent:
Kristine

Ordstyrer:
Jesper

Deltagere: Anna, Bolette, Emma
(LB2021), Jesper, Kristine og
Laura (LB2021)

Ikke tilstede: Linnea

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde, samt referat fra 24.10:

Godkendt

REFERAT:

Tidsperspektiv for
mødet: 1 ½ time

HANDLING /
SUPPLERENDE:

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

Anna:
●
●
●
●
●
●

Været til overleveringsweekend
Været til Aarhus GF
Været til Roskilde GF
Forberedt program til OW
Været til SAFU møde
Holdt møde med BH&SK om SST-fond

Bolette:
●
●
●
●

Været referent til GF i Aalborg
Været til SAFU-møde
Påbegyndt ansøgning til SST med Kristine
Planlagt første møde i let’s talk about health

Jesper:
● Været til Nationalweekend
● Været til overleveringsweekend
● Lavet infograph
Kristine:
● Har skrevet/sendt IMCC’s indlæg til
dispensationsansøgning til DUF
● Har været dirigent til lokal generalforsamling i
IMCC Aarhus og deltaget i IMCC Roskildes
● Har udsendt DUF-dokumentationsreminder
● Har sparret med Carsten om fondsansøgning til
Louis Hansen-fonden
● Har holdt arbejdsmøder med Bolette om
Sundhedsstyrelsens SATS-puljemidler +
sparringsmøde om samme m. Bamsehospitalet
& Sund Krop samt Anna
● Lavet kald til nye Landsbestyrelse 2021
● Været til SAFU-møde med Emma (LB21, AIR),
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●
●

Anna og Bolette
Forberedt overleveringsweekend
Været til møde med Lægeforeningen med Laura
(LB21, forperson)

Linnea:
●
Signe:
●
Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt
Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

Carsten har sendt en fondsansøgning på 150.000 DKk til
Østifterne - og han har fået den! Penge går bl.a. til
Lederseminar, opkvalificering og merchandise.
Anna:
● Inviterer til formandstræf
● Laver skriv til resten af NB om korrekt afholdelse
af lokale GF’er.
● Samler gule grupper til SST-fond
● Snakker med SST
● Kigger på program til OW + program er klar til
næste weekend
● Sender DUF-spørgeskema ud til Odense, Esbjerg
og Roskilde LokBest
● Laver ønskeliste til OW
● Gør opmærksom på dato for lederseminar til
kontaktpersoner
Bolette:
●
●
●
●
●

Hjælper med SST fond.
Sender DUF-spørgeskema til Aalborg
Hjælper Kristine med udtalelse til dele.møde.
Laver ønskeliste til OW
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på
Lederseminar datoer

Kristine:
● Hjælper med ansøgning til SST
● Spørger Carsten om hvad han har lyst til mht
julefrokost. Carsten spørger de andre.
● Kigger spørgeskema fra DUF til LokFor igennem
● Gør sine kontaktgrupper opmærksom på
Lederseminar datoer
● Skriver til formandskabet i DUF mht dialogmøde,
inviterer Laura til dette.
● Inviterer Laura og Emma til dele.møde
Jesper:
● Kigger spørgeskema igennem
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●
●
●

Sender DUF-spørgeskema til København
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på
Lederseminar datoer
Laver ønskeliste til OW

Linnea:
● Gør sine kontaktgrupper opmærksom på dato
for lederseminar
● Laver ønskeliste til OW
Signe:
●
●
●
●
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. Pædiatrisk kommunikationskursus
IMCC har fået en mail fra Nikoline, garvet IMCC’er, idet en gruppe
frivillige med rødder i Bamsehospitalet & Sund Krop, har rettet
henvendelse ang. Mulighed for at åbne en aktivitet: Pædiatrisk
kommunikationskursus. Denne aktivitet vil i så fald have som
formål at arrangere et kursus, hvor IMCC’ere fra hele landet vil få
redskaber til kommunikation med børn og unge i
sundhedssammenhæng. Pædiatrisk kommunikationskursus har
egentlig eksisteret i flere år (opstartet af tidl.
Bamsehospitalsfrivillige i 2015-ish) og har et mangeårigt
samarbejde med særligt Bamsehospitalet & Sund Krop Roskilde,
men aldrig som aktivitet under IMCC.
Beskrivelsen af den evt. aktivitetsgruppe diskuteres og der vendes
følgende:
1) Hvordan sikres kontinuiteten i aktiviteten, når den er rettet mod
et kursus og dermed kan have skiftende styregrupper?
2) Der nævnes tidl. tradition for sponsorgave fra bl.a. Lægernes
bank, akademikernes a-kasse m.fl. Dette er ikke problematisk fra
nationale IMCC’s side.
3) Hvad gør, at Pædiatrisk kommunikatinoskursus ikke eksisterer
som underdel af Bamsehospitalet & Sund Krop? `Det pointeres, at
dette nok skyldes, at der er en del arbejde i at arrangere kurset,
som kan være nemmere at overskue i en ekstra selvstændig
enhed. Samtidig er flere tidl. tovholdere ikke længere aktive i
Bamsehospitalet & Sund Krop.

Er OW master
Sender DUF spørgeskema til Aarhus
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på dato
for lederseminar
Laver ønskeliste til OW
Done.
Se punkt på dagsordenen
Kristine
Udgår
Ingen
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Tovholdergruppen roses for differentieret tilmeldingsprocess for
IMCC’ere og ikke-IMCC’ere, hvor det er indtænkt at ikke-IMCC’ere
automatisk indmeldes i IMCC gennem deltagergebyret.
Dog skal alle lokale aktivitetsgrupper oprettes af lokalbestyrelser
og senere den lokale generalforsamling, hvorfor Landsbestyrelsen
kun kan give feedback.

Anna svarer Nikoline med information om, at det er IMCC
Roskildes lokalbestyrelse, der skal tage stilling til, om de
kan oprettes under lokalforeningen eller ej, samt med
feedback jf. Diskussionen. Anna sender også en mail til
IMCC Roskilde.

9. Let’s talk about health
Der er en bevilling til Tuborgfondet, hvor 340.000 DKK ca. Skal gå
til at øge unges demokratiske indflydelse. Der er nogle forpligelser,
vi skal være opmærksomme på i forhold til milepæle og
succeskritierer i ansøgningen.
Der er nedsat et lille “politisk udvalg” - en uformel gruppe, der
afholder fire sparringsmøder årligt. Det er op til gruppen selv at
definere, hvordan det politiske skal rodfæstes i IMCC, men kunne
eks. være gennem dannelsen af Policy Statements på baggrund af
grundholdninger - Bolette er tovholder. Der har været lille
promoveringstour, hvor bl.a. aktivitetsgrupper er informeret og
der er promoveret i et nyhedsbrev. Der afholdes åbent møde d.
9/12 i Vejle. Der ønskes diskussion af hvorvidt, der kan bruges
penge fra puljen til transport og forplejning. Feedback gives med
fokus på en fokuseret dagsorden - men planen med første møde er
en målsætning for gruppen, brainstorming og intern
forventningsafstemning blandt medlemmerne. Ydermere forslag
om, at der laves et forarbejde til mødet, så det for “nye
interesserede” bliver nemt at hoppe ind og man sørger for, at der
er klare rammer for, hvad mødet går ud op.
Der informeres om, at Tuborgfondet (TBF) umiddelbarter friske på
at “overføre” penge fra Folkemødet 2021 til Folkemødet 2022,
såfremt FM aflysess næste år. Umiddelbart har Folkemødet dog
meldt ud, at det afholdes fysisk i Allinge i uge 24 i 2021, men det
kan jo nå at ændre sig. Det diskuteres, hvorvidt IMCC skal satse på
fysisk Folkemøde 2021 og dermed begynde en egentlig
planlægning og rekruttering af aktivitetsgrupper.
.
Det nævnes, at signalværdien for deltagelse i sådan et stort, tæt
event fra en sundhedsfremmende forening vil gøre mere skade
end gavn. Hvis man skal deltage vil et alternativ være at sende en
lille delegation afsted i 2021, og således vente med den store
delegation 2022. Der er i TBF-bevillingen penge til en stadeplads til
10.000 DKK, hvor udbyttet i 2021 nok vil være minimalt. Det
nævnes at mange potentielle samarbejdspartnere sandsynligvis
vælger ikke at planlægge mod at tage med? Er der nogen at lave
events med, hvorfor udbyttet af deltagelse i 2021 kan forventes

Med fokus på COVID-19-restriktioner er der opbakning til
at Bolette inviterer til åbent møde i Vejle, og at
bevillingen dækker transport og forplejning. Enighed om
behov for efterfølgende update til nyhedsbrev baseret på
konstituerende møde - Bolette er tovholder.
Bolette laver Facebook-event d.d. på færgeturen.

Vi fastholder, at vi ønsker forlængelse af bevillingen til
2022, så vi kan deltage på Folkemødet i forhåbentlig
normal tilstand. Bolette har allerede kontakt til Mikkel fra
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endnu lavere.

Tuborgfondet ang. denne forlængelse.

Desuden kan det være svært at rekruttering af medlemmer, og
den “gejst” det kan give at være afsted kan forpurres. Man kan
også risikere at ekslukere medlemmer med sårbare.Alt dette taler
for en forlængelse TBF-bevillingen til 2022.

Vi booker evt. refunderbare billetter om en måned, når
der er opdatering på vaccine-situationen. Kristine følger
op.

10. Sidste bestyrelsesmøde i KBH
Der er sidste bestyrelsesmøde for landsbestyrelsen 2020 afholdes
d. 12. december - der var ønske om juleafslutning med
Sekretariatet, men dette er konverteret til online og datoen er
derfor fleksibel. Den online afslutning forventes ikke at tage mere
end en time eller halvanden, så uanset hvad er det ikke noget, der
vil optage hele aftenen. Det foreslås, at en juleafslutning med
sekretariatet afholdes en hverdag ad hensyn til deres arbejdstid.
Der slås et slag for, at årsafslutningen i Landsbestyrelsen 2020
afholdes i januar, men det er ikke alle det passer.

Kristine kontakter Sekretariatet ang. online juleafslutning
- præliminær beslutning om d. 18. December. Kristine
skriver til Linnea om samme dato.

Landsbestyrelsen 2020 afholder juleafslutning d. 12. December
efter bestyrelsesmødet. Dem der vil kan tage videre til
Trænergruppens julefrokost.

10. Evt.
Der er afholdt tre lokale generaforsamlinger, hvor der valgt nye
lokalbestyrelser.
IMCC København afholder d. 4. December: Anna er dirigent.
IMCC Esbjerg afholder d. 7. December: Anna er dirigent. Signe er
online.
IMCC Odense afholder d. 17. December: Kristine, Signe og Emma
deltager online.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Kristine
Anna
●
●

Svarer Nikoline ang. Pædiatrisk
kommunikationskursus, samt sender orientering
til IMCC Roskilde
Deltager som dirigent til IMCC Københavns
lokale generalforsamling, samt som dirigent til
IMCC Esbjergs genralforsamling

Bolette
● Inviterer til åbent møde (på Facebook med
event) ang. Let’s talk about health-start up med
forplejning og fuldt dækket transport.
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●

Skriver til Mikkel fra Tuborgfondet ang.
forlængelse af bevilling frem til sommeren 2022

Kristine
● Følger op på evt. køb af færgebilletter til
Folkemødet 2021, når der er afklaring om
vaccinestatus
● Skriver til Sekretariatet og Linnea ang. hhv.
julefarvel inden juleferie og afslutning efter
sidste bestyrelsesmøde d. 12/12
● Deltager i IMCC Odenses online
generalforsamling
Signe
●

Orienteringspunkter
DUF har valgt ungdomsdelegater
DUF har valgt ungdomsdelegater til FN og desværre er IMCC’s
kandidat ikke blevet udvalgt af forretningsudvalget. Der var mange
meget kvalificerede kandidater blandt ansøgerne.

Deltager i IMCC Esbjergs generalforsamling
(online), samt i IMCC Odenses generalforsamling
(ligeledes online)

