
Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2020

Bestyrelsesmøde d.
12.09.2020

FORMALIA:
Hvor: Esbjerg

Referent:
Kristine

Ordstyrer: Deltagere:
Anna, Bolette, Henrik, Jesper,
Signe og Kristine

Ikke tilstede:
Linnea

Tidsperspektiv for
mødet: 13-17

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:
●

Bolette:
● Har sendt mail til ens.sundhed om læserbrev om

ulighed i sundhed og corona
● Har været til møde i sundhedsnetværket
● Har skrevet mail til nina om corona og

udviklingsprojekter
● Har vejledt signe og kristine i at blaffe sikkert og

trygt med mundbind
● Har været i sommerhus og hygget med jer andre
● Drukket hjemmebrygget snaps med Mikael

Jesper:
●

Kristine:
● Har afholdt lokalbestyrelsestræf m. Anna
● Har svaret DUF på første og anden runde

spørgsmål til ansøgning m. Carsten, Horten og
Beierholm

● Har afholdt ansættelsessamtaler og ansat Rikke i
en international projektstilling i IMCC m. Signe
og Carsten

● Har været til SAFU-møde
● Har fulgt op på opgaver fra arbejdsweekend,

sam sparet med aktiviteter
● Har blaffet for første gang nogensinde til Odden

fra Aarhus m. Signe og Bolette

Linnea:
●
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Signe:
● Online August Meeting, 1. - 9. august
● Afholdt jobsamtaler til stilling i sek. Herunder

afholdt formøde og læst ansøgninger.
● Evalueret Online August Meeting
● Været til reception i lægeforeningen i KBH m.

Jesper
● Blaffet med Bolette og Kristine
● Haft sparringssamtaler

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Sabine er på højskole i efteråret og i samme ombæring
efterspurgte hun flere arbejdsopgaver til at fylde tiden
ud. Således er nyhedsbrevet (Sorry Jesper for manglende
kommunikation) og børneattester nu igen på
sekretariatets bord. Rikke er ansat i en projektstilling med
start 1. oktober og fire måneder frem. Hun vil primært
sidde i Aarhus, men har dage når relevant i København.

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

Anna:
● Sætter gang i #mitimcc kampagne
● Laver program til Lokalbestyrelsestræf m.

Kristine
● Laver forslag til implementeringsplan for lokale

omstruktureringer m. Jesper og Kristine

Bolette:
●

Jesper:
● Sætter gang i nyhedsbrev
● Laver forslag til implementeringsplan for lokale

omstruktureringer m. Anna og Kristine

Kristine:
● Laver program til Lokalbestyrelsestræf m. Anna
● Laver program til arbejdsweekend i august m.

Signe
● Laver forslag til implementeringsplan for lokale

omstruktureringer m. Jesper og Anna

Linnea:
●

Signe:
● Laver program til arbejdsweekend i august m.

Kristine

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]
Gennemgås ikke mundtligt
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779
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5): Referent for næste møde
6): Puljeansøgninger Udgår
7): Budgetændringer siden sidste møde Der er delt 200.000 DKK ud til lokalbestyrelser.

Samtidig er der kommet ca. 340.000 fra
Tuborgfondet til et politisk initiativ.

8. Update siden arbejdsweekend
Vi gennemgår arbejdsdagenes handlingspunkter og får overblik
over, hvad der mangler at blive gjort og om der evt. man har brug
for hjælp til.

Der bliver lavet rekrutteringsvideoer d.d.

Kristine snakker med foreningskonsulent i DUF om hjælp
til de små lokalafdelinger.

Jesper arbejder på powerpoint til lokalbestyrelserne.

Linnea snakker med Carsten om lokale økonomikurser.

Anna, Bolette, Jesper og Signe hjælper med rettidig og
korrekt indkaldelse til lokale generalforsamlinger blandt
de lokalbestyrelser, man er kontaktpersoner på.

Alle skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over
spændende personer”, hvis de kender gamle IMCC’ere
(inkl. kontaktoplysninger).

9. Gennemgang af handleplan
Vi gennemgår handleplanen, som blev lavet i starten af året. Et
punkt af gangen overvejes evalueres punktets fortsatte relevans –
der laves overblik over fortsætte ansvarspersoner.

INDSÆT PUNKTER MED TO DO I REFERAT.

10. PR-oplæg
Der har været møde i det interne PR-udvalg (Anna og Jesper) –
fokus var på, hvordan IMCC kunne blive mere synligt på public
relations-fronten, herunder aktivitetsgrupper, Delehæren,
videoprojekt, SoME og hjemmesiden. Skal Delehæren have et nyt
navn?

Forslag til jubilæumsfejring; skriv til forlag om give-aways med
bøger (et for hvert årti). Brug af merchandise bedre; hvem er
målgruppen? Kan det gøres bæredygtigt/brugbart? Anna har
skrevet til et forlag om bøger til give-away.  Vi venter med at
undersøge evt. nyt merchandise til vi har fået en afgørelse fra DUF.

IMCC-facebooksiden skal ikke kun være en platform for
begivenheder. Vi skal blive bedre til at snakke om samfundsforhold
på siden og positionere IMCC som en organisation, der arbejder
for verdens sundhed. Et aktuelt eksempel er den nuværende
omskæringsdebat. Det sætter kan i debatten: Hvem skal skrive på
vegne af IMCC? Det foreslås, at der opsøges
aktivitetsgrupper/medlemmer, der kan skrive via IMCC’s profil.
Dvs. vi skal blive bedre til at aktivere grupperne direkte.  Eks. en
ting en gang om måneden og kunne involvere nogle mere
generelle fun facts som ”Mindre til udviklingsbistanden”, ”Få ved
hvad de skal gøre ved et hjertestop”.

Kristine gør Anna til medadministrator på
facebook-gruppen.

Der skal laves opgørelse over tilgængeligt merchandise i
IMCC. Merchandise skal leve op til IMCCs ønke om at
være en ansvarlig og bæredygtig organisation. Jesper
laver liste over tilgængeligt merchandise i samarbejde
med Carsten.

Vi lægger op til, at kommende farvefællesskabsansvarlige
bliver ansvarlige for at identificere evt. muligheder. Vi
laver fast punkt på dagsordenen; forslag til kommende
sundhedsproblematik og promovering inkl. hvilken
aktivitetsgruppe. Kristine skriver det på fremtidige
dagsordener.
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Vi slutter med kort præsentation af videoprojekt; IMCC har en
youtube-kanal med gamle formænd. Inspireret af Studenterrådet
på KU skal IMCC lave bedre videoer end de aktuelle – hvorfor
frivillig? Skal du være med? Aktivitetsgrupper i fokus. Alt er filmet
inden 15. oktober (skubbet p.g.a. COVID-19) og klippet færdigt til
primo november.

Jesper kigger på budgettet og spørger, om der er nogen,
der kan hjælpe med udstyr og filmsetup. (Helena, tidl.
AIR, har en kæreste, der lejer professionelt videoudstyr
ud?)

Slutteligt: reklame for at alle, der skal til IMCC-ting,
interviewer folk med henblik på ovenstående video.

Vi overleverer til næste landsbestyrelse, at til receptioner
medbringer man gaver.

11. Sikkerhedspolitisk oplæg
Jesper har været til sikkerhedskursus i DUF og giver erfaringer
videre. IMCC skal således overveje, hvad vi har af ansvar, når
frivillige sendes til højrisikozoner rundt om i verden. Der er
kulturforskelle, risiko for naturkatastrofer og sikkerhedstrusler. Det
foreslås, at IMCC laver en sikkerhedsmanual, så den er klar til hvis
det skulle blive aktuelt. Dette skal eks. dække retningslinjer for
transportmidler i, hvordan evakueres under en naturkatastrofe og
lignende.

Det er også relevant for IMCC Exchange og IMCC Research
Exchange – det har været svært at lave en samlet vejledning for
alle de lande, der er lavet kontrakter med.

Værktøjer til dette:
- Definer programmet
- Care matrix; hvad skal der tages hensyn til?
- Sikkerhedssituationen

Er det noget vi kan få hjælp fra Rikke og Sabine til? Der er behov
for konkrekt juridisk vejledning, så det er bullet proof.

Jesper skriver og snakker med Rikke om en
sikkerhedspolitik. Kristine spørger i Fællesskaberne om
de har en sikkerhedspolitik. Vi samler op til næste fysiske
møde i oktober.

12. Corona-venlig NW
Der er fundet lokaler på Tobakken, men er det realistisk med 1)
overnatning for folk fra forskellige lokalafdelinger og 2) en
nationalweekend fra fredag til søndag?

På tobakken er der mulighed for at sove i flere forskellige rum, så
byer kunne evt. sove hver for sig. Derudover kunne dem, der sover
sammen også sidde ved bord sammen. Så man ikke mingler og
overskrider afstandsregler.

Kunne vi lave et endags arrangement, så der kører busser til alle
lokalafdelinger og samler op, så folk kommer fysisk til
generalforsamlingen og kører hjem sent samme lørdag?

Vi laver en streamingsmulighed til generalforsamlingen.
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Nemovote kunne være mulighed til en online afstemning, hvis alt
andet ikke kan være muligt.

Vi skal fastsætte et tidspunkt/krav til, hvornår vi planlægger ren
online generalforsamling.

Kan vi lave opstilling med en meters afstand og ”forelæsningssal”?

Vi skal lave en plan A og en plan B, samt finde ud af, hvornår vi
overgår til plan B.

- Plan A: vi komprimerer programmet, så meget som
muligt, men fastholder et fysisk møde. Vi går efter busser,
der er her kl. 11.30 med afgang tidlig aften kl. 21.00. Vi vil
gerne fejre, at der er jubilæum i år – folk kan sidde ved
runde borde, så der er god afstand. Evt. så man sidder
med en ”partner” og med bordkort. Vi har en buffer i
forhold til forsamlingsforbud, såfremt det skulle blive
mere restriktivt, fordi der er flere rum, man kan være i. Vi
deler folk op i byer og sidder ”forelæsningsin-spireret”
med korrekt afstand. Man har mundbind på i bussen. Vi
bestiller en sandwich til frokost og sodavand, sørger for
kaffe og te til byerne samt snacks. Vi laver NGO-galla
uden tøjskift.  Vi kræver at folk ikke må komme, hvis de
har symptomer og hvis man har været i kontakt med en
positiv.

- Plan B: Vi gør det online, og man evt. betale en take-away
ret til. Følg lokale restriktioner, lav evt. husgrupper.
Uansest hvad kommer Landsbestyrelsen og evt.
sekretariat samt dirigenter til Esbjerg til en
generalforsamling og laver dispensation for, at man må
stemme online. Vi kræver, at folk har kamera på. Ingen
kamera, ingen stemmeret. Dirigenter fra sekretariatet,
der holder øje med kameraer. Vi kræver folk skriver
fornavn og IMCC-nummer, så vi kan tjekke om folk må
stemme. Når folk ikke er til stede, skal de forlade
zoom-mødet. Vi aktiverer venteværelse, og lukker ikke
folk ind. Hvis det bliver zoom, så kan man stille spørgsmål
via ”raise your hand” – og husker at fjerne den, hvis de
ikke skal sige noget. Vi må investere i et stemmeprogram,
så vi kan stemme hemmeligt. Kandidaturer præsenterer
alle på samme vilkår – dvs. vi går ind i et lokale for sig.

Katastrofemanual: Hvornår går vi til plan B.
- Restriktioner i Esbjerg kommune i oktober.
- Hvis forsamlingsforbuddet igen bliver 10 - ved 25 kan vi

godt dele folk op. Også hvis disse restriktioner er lokalt.
- Hvis der udbryder smitte i en lokalafdeling.
- Hvis en anden organisation/lignende har oplevet smitte.

Vi sørger for kortest mulig generalforsamling og en
aftensmadsting, herefter afgang hjem. Dvs. vi forberede
videopræsentationer, der fortæller om
vedtægtsændringer og forventer, at folk har set dette
hjemmefra.

Anna bestiller busser til hver lokalafdeling/lejer dem en
bil.

Landsbestyrelsen v. Linnea laver budget samt udkast til
dagsorden hurtigts muligt og sender til IMCC Esbjerg.

Bolette tjekker online værktøjer hos AU, om der er noget
der kan bruges til at stemme.

Nemovote koster 85-120 Euro for op til 120 stemmende
deltager. Dette er et alternativ.

Til næste møde sætter vi på, at vi skal lave en plan for
promovering af en evt. online generalforsamling.

Kristine spørger Carsten om forsikringer i forhold til evt.
afbestillinger af mad o.l.

Kristine og Signe laver katastrofemanual til cirkulere d.
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- Senest XXX jf. dagsorden 20. september.

Signe kigger på en paragraf om online generalforsamling
som vedtægtsændring.

13. Planlægning af 70-års jubilæum reception
En reception d. 1. oktober, som ellers var planlagt, er ikke realistisk
i øjeblikket. Der lægges op til en udskydelse af fejringen – evt. blev
det bare ikke i år, vi lavede en fysisk jubilæumsfejring. Hvad kan
man lave i stedet?

Der foreslås et slags online seminar d. 1. oktober, hvor folk kan
poppe ind og være med til et arrangement på nettet.

Derudover forslag om kampagner på onlinemedier, der kan
markere dette. Eks. historier, der blev fortalt på ILONA om IMCC
gennem tiderne.

Skal der laves et onlineevent med fest/fejring? Frygt for det kun
bliver os, den gamle landsbestyrelse, to/tre
lokalbestyrelsesmedlemmer og måske Kristines mor.

Kristine spørger Julie om ”fun facts om IMCC” og om hun
har brug for hjælp.

Enighed om, at der ikke skal fejres stor fysisk jubilæum –
dette udskydes til det er passende. Der er enighed om et
online post, hvor jubilæet markeres. Anna går videre med
et plakat. Vi bruger 300-500 DKK til at promovere
jubilæumsopslaget på sociale medier.

14. Forespørgsel om Corona-guidelines
Der er konsensus om, at vi kun melder ud, hvad
Sundhedsstyrelsenn anbefaler. Vi ved ikke mere/har ikke mere
autoritet og faglighed end Sundhedsstyrelsen.

Som landsbestyrelse skal formidle klare forventninger
om, at man som frivillig i IMCC ALTID overholder
Sundhedsstyrelsens retningslinjer – specielt som
repræsentant for en sundhedsfremmende organisa-tion.

Vi inkluderer ovenstående i fremtidige
bestyrelsesupda-tes, og sørger for at skrive ud, hvordan vi
forventer de overholdes (men ikke med flere eller færre
restriktioner). Kristine tager det med i septembers
update.

15. Forespørgsel om støtte til “Folkeeventyr” (10 min)
Der er kommet en henvendelse fra en gut, der mangler en NGO til
at stå op en antologisk udgivelse, der sætter fokus på
verdensmålene.

Vi er alle enige om, at det ikke er i tråd med IMCC.

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Kristine

Handlingspunkter Anna
● Hjælper med rettidig og korrekt indkaldelse til
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lokale generalforsamlinger i IMCC Esbjerg, IMCC
Odense og IMCC Roskilde

● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over
spændende personer”, hvis de kender gamle
IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).

● Bestiller busser til hver lokalafdeling/lejer dem
en bil til GF

● Finder ud af en jubilæumsplakat

Bolette
● Hjælper med rettidig og korrekt indkaldelse til

lokale generalforsamlinger i IMCC Aalborg
● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over

spændende personer”, hvis de kender gamle
IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).

● Tjekker online værktøjer hos AU, om der er
noget der kan bruges til at stemme til en evt.
online GF.

Jesper
● Hjælper med rettidig og korrekt indkaldelse til

lokale generalforsamlinger i IMCC København
● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over

spændende personer”, hvis de kender gamle
IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).

● Laver liste over tilgængeligt merchandise i
samarbejde med Carsten.

● Kigger på budgettet i forhold til produktion af

PR-video og spørger, om der er nogen, der kan

hjælpe med udstyr og filmsetup.

● Skriver og snakker med Rikke om en
sikkerhedspolitik inden næste fysiske møde.

Linnea
● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over

spændende personer”, hvis de kender gamle
IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).

● Snakker med Carsten om lokale økonomikurser
for at understøtte økonomisk omstrukturering.

● Laver budgetudkast for GF til IMCC Esbjerg

Kristine
● Snakker med foreningskonsulent i DUF om hjælp

til de små lokalafdelinger efter COVID-19
lockdown

● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over
spændende personer”, hvis de kender gamle
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IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).
● Gør Anna til medadministrator på

facebook-gruppen.
● Spørger i Fællesskaberne om de har en

sikkerhedspolitik inden næste fysiske møde
● Spørger Carsten om forsikringer i forhold til evt.

afbestillinger af mad o.l.
● Laver katastrofemanual til cirkulere d. 20.

september m. Signe
● Spørger Julie om ”fun facts om IMCC” og om hun

har brug for hjælp.
● Inkluderer COVID-19-restriktioner og guides i

næste bestyrelsesupdate

Signe
● Hjælper med rettidig og korrekt indkaldelse til

lokale generalforsamlinger i IMCC Aarhus
● Skriver folk ind i jubilæumsdokument ”Liste over

spændende personer”, hvis de kender gamle
IMCC’ere (inkl. kontaktoplysninger).

● Laver katastrofemanual til cirkulere d. 20.
september m. Kristine

● Kigger på en paragraf om online
generalforsamling som vedtægtsændring.

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1

Orienteringspunkt 2

Orienteringspunkt 3


