
Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020

Bestyrelsesmøde d.
24.10.2020

FORMALIA:
Hvor:

Referent:
Signe

Ordstyrer:
Emily

Deltagere:
Anna, Jesper, Kristine, Signe,
Bolette og Emily (aalborg
lokbest), + Emil Klink-Breinhild
og Laura Nørager online

Ikke tilstede:
Linnea

Tidsperspektiv for
mødet: 3 timer

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:
● Har været til møde med URK med Bolette
● Planlagt og deltaget på TNT
● Holdt møde med Esbjerg om GF

Bolette:
● Har været til møde med ressonans
● Har Holdt møde med URK om ungdommens

Folkemøde
● Været på podcastkursus
● Deltaget på TNT
● Planlagt afholdelse af møde om imcc

international med aalborg (før corona-updaten)
● Har  været til fokusgruppemøde med

internationale aktiviteter i DUF

Jesper:
●

Kristine:
● Har opdateret COVID-19-guidelines på

hjemmesiden, samt  været til COVID-19-møde
hos DUF

● Har afklaret dirigent og referenter til
generalforsamlingen og andet GF-praktisk som
Winkas, dagsorden, endelig dagsorden,
hjemmeside etc.

● Har lavet indslag til nyhedsbrev om “GF i fysisk
format”

● Har koordineret budget og regnskab med
bogholder
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● Har deltaget i TNT med en masse gode IMCC’ere

Linnea:
● Haft kontakt med kritiske revisorer ang.

Regnskab for 2019

Signe:
● Har lavet vedtægtsændringsforslag samt

skriftlige begrundelser
● Lavet kald til DUF ungdomsdelegat

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt
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. Forårsseminar
Vi har søgt og fået bevilget en del penge til at afholde et seminar.
Vi skal under alle omstændigheder i gang med projektet.

Fra trænergruppen bliver vi bedt om at fastsætte dato allerede nu,
således at vi/de kan starte tidligt .

Der foreslåes enten onsdag-søndag i påsken  1. - 4. April eller en
man - fredag i sommerferien.

2. Punkt herom er fastsættelse af antal deltagere.
I følge budgettet er der planlagt med 120 personer.

Grundet corona/størrelse i forhold til planlægning/ forventet
deltagelse forslag om at splitte op, således at det bliver 2 år i træk
i påsken og så ca. 50 mennesker.
Vi er umiddelbart mest positive overfor påskeferien, dog spores
stadig tvivl hos bestyrelsen om hvorvidt det bliver muligt at mødes
op til 50 mennesker i påsken 21.

Bolette: Måske er folk  taget ud at rejse til sommerferien, hvis der
bliver åbnes så meget op at man kan rejse på en slags ferie, da
mange føler sig i “rejse underskud”

Anna: Seminar i påsken vil kunne være et alternativ til at man
måske stadig ikke kan rejse internationalt.

Der skal følges op på hvor mange dage der er budgetteret
med i vores originale ansøgning/budget.

Kald til OC i forbindelse med forårs seminar. Gerne 8
mennesker eller flere. Dette skal i nyhedsmail.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779
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Der er en smule usikkerhed i forhold til hvor mange dage der er
lagt budget til, dette skal der lige følges op på.

Laura foreslår: høre grønne grupper om de vil afholde grønt
seminar samme dage. Således at det bliver mere inkluderende.

Kristine: Det vil være en god idé allerede at have få personer med i
OC når kaldet laves, således at man ikke starter helt fra bunden, og
at dem som søger ikke har en følelse af at de skal stå alene med
det.

Emily: ret lang periode med kald, således at folk når at overveje
det flere gange + at det kan nævnes til månedsmøder.

Anna og Bolette vil gerne hjælpe til med at planlægge
forårsseminar, dog skal Bolette på højskole til foråret, og vil gerne
være ekstra hænder, men ikke have et primært ansvar.

9. Lokale Generalforsamlinger.

Anne vil gerne minde om at skal hjælpe vores lokalafdelinger med
at få afholdt en lokal GF efter retningslinjerne.
Kristine tilføjer at vi skal være gode til at videreformidle DUFs
retningslinjer, og hvad det betyder for engagementet lokalt.

Emily tilføjer at det er korrekt, og at det som lokalbestyrelse godt
kan være lidt svært at finde rundt i. I hvert fald i Aalborg vil de
blive glade for mere udførlige retningslinjer.
Jesper støtter op om Emilys kommentar nu da restriktionerne er
blevet snævret endnu mere.

Generelt bekymret stemning over at der i flere af vores
lokalafdelinger ikke virker til at være stemning for at stille op til
næste års lokalbestyrelser, og kommentere at dette virkelig skal
prioriteres at sætte fokus på, da vi ikke er en forening hvis vi ikke
har 6 lokalafdelinger.

Kristine foreslår at vi afholder et slags fælles online
lokalbestyrelsesmøde.

Emily: Det er virkelig svært at hverve nye medlemmer når der
ingen aktivitet er i vores lokale aktiviteter, hvilket er noget af det
lokalafdelingerne synes er rigtig problematisk.

Anna: lokalafdelingerne ved bedre selv hvad der aktiverer og virker
bedst i de forskellige lokalaktiviteter.

Kristine: Nu efter vi har ændret vores vedtægter burde det ikke
være så vigtigt at selve lokalbestyrelsen afholder mange aktiviteter
da vores aktiviteters arrangementer nu også tæller med lokalt.

Alle lokalbestyrelseskontakter skal hjælpe/støtte med at
alle procedure er overholdt.

Allerede fastsatte GF’er+ hvem deltager:
● Roskilde 11 nov Kristine og Anna
● Aalborg 20 nov Bolette
● København 4. December Jesper måske Anna og

Kristine
● Aarhus 26. Nov. Signe og måske Linnea

Når tiderne nærmere sig mere, skal vi udstikke klare
retningslinjer for
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Anna nikker, ja det håber vi bliver bedre, da der tidligere har været
mange møder blot for mødernes skyld.

10. EPHA - Medlemskab eller ej?

Kristine: Kommentere at der nok ikke vil gå så meget af IMCC ved
ikke at være medlem af EHPA: Det har nok mere været et
medlemskab som har.

Jesper: Synes det lyder rigtig spændende og kunne godt se det
nice ved at dyrke det mere igen. Det kan være vi skal stoppe
medlemskabet, men bevare den gode realtion. Måske en slags
eksternpartnerskab.

Emil kommentere at vi måske skal fokusere vores kræfter på
IFMSA og IMCC her hjemme.
Emil foreslår om det skal op på GF.

Kristine: Det skal op til overleveringsweekend således at den
kommende bestyrelse kan give deres besyv med.

Bolette: Synes EPHA lyder nice. Vil høre om vi kan være på pause i
21 også.

Emily: Synes det er en dårlig idé at tage det op på GF da det måske
ikke er så vedkommende for den almene IMCC’er.

Kristine synes vi skal skrive rundt til aktiviteter som tidligere har
fået noget ud af EPHA samarbejdet, således at vi kan give nogle
ting videre til kommende bestyrelser.

Signe skriver til tidligere delegere og forhøre sig og så
overleverer vi til næste landsbestyrelse.

11. MM21
Signe: Der er stadig meget tvivl om hvordan MM kommer til at
foregå, OC håber stasig meget på at afholde fysisk, dog er (især)
europæiske NMO’er begyndt at efterspørge plan for online GA. EB
har været gode til at udsende en timeline beslutningsprocessen
som vi afventer.
Der var ingen der skrev med interesse i at deltage i AM online, så
skal vi overhovedet lave et kald hvis MM bliver online?
Som forslag til hvis mødet bliver online, kan man eventuelt samle
en lille delegation som sidder sammen under plenary eller lign for
at skabe delegation følelse.
Jesper: synes vi skal lave et kald underordnet om det er online
eller fysisk.
Emily: Foreslår at det kan være fysisk til mødet eller i et
sommerhus.

I første omgang afventer vi IFMSA.

Signe laver kald til delegationen sammen med ny AIR og
vi laver delegationsudvælgelse i december.



Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020

Bestyrelsesmøde d.
24.10.2020

Emil bakker op om sommerhus tur.

12. Donaid
Har det svært, og er ved at gå nedenom og hjem.
Ikke så konkret på DONAID, men mere generelt, hvordan skal vi
håndtere disse situationer?

Anna: vi skal hjælpe med at lukke godt ned, og lave nogle mapper
til når/hvis aktiviteter lukker med.  Da vi ikke kan holde liv i alle de
aktiviteter som desværre er ved at  lukke ned.
Det kan være noget som måske ligger på lokalafdelingers drev, og
så kan det startes op igen.

Kristine pointere at med de nye vedtægtsændringer er det officielt
lokalbestyrelsernes ansvarsområde hvorfor vi ikke skal beslutte
hvordan det skal gøres, men vi kan godt forsøge at hjælpe med at
udstikke nogle fælles retningslinjer og bakke op om

Som kommentar tilføjes fra Emily at når aktiviteter genopstarter er
det vigtigt at få hjælp fra allerede eksisterende aktiviteter som kan
tage den nyopstartede aktivitet under vingen og hjælpe dem med
at komme igang. Så det skal være en blanding af drivkraft hos dem
som starter op, og nogle fra samme aktivitet i en anden
lokalafdeling.

Et spørgsmål til eftertanke er hvordan vi bevare kendskabet til de
“lukkede og glemte” aktiviteter.  Skal der være en mappe på lokalt
drev eller en fane på IMCCs hjemmeside kaldet “tidligere
aktiviteter”

Man kunne måske fra trænergruppens side skabe nogle
mentorforløb hvor man f.eks. Er ekstra tilgængelig i 1-2 måneder
for en aktivitet og hjælper dem med at komme.

Arbejdsopgave: Lave dokumenter til hvordan man åbner
og lukker aktivitetsgrupper, nu som
lokalbestyrelsesdokument.

13. Resonans
Bolette synes samarbejdet med Resonans er begyndt at blive lidt
udfordrende og for tidskrævende. Samarbejdet er begyndt at blive
ulige fordi det for de andre er lønnet arbejde, og Bolette sidder
der frivilligt.
Der er generelt enighed om at det vil være fint at afslutte
samarbejdet på en pæn måde.
Når vi “slår op” kan vi vende tilbage til hvorfor samarbejdet blev
startet op til at begynde med. Det var på baggrund af en
paneldeltager til folkemødet, hvilket vi fortsat gerne vil stå til
rådighed med i 2021,  men vi kan ikke deltage i planlægningen, ej
heller bidrage økonomisk.

Vi afslutter samarbejdet med Resonans på en pæn både
med fokus på at vi stadig gerne deltager i paneldebat
næste FM. Bolette formidler.

14. Ungdommens folkemøde med URK
Udover deltagere til lykkehjulet deltager Anna og Bolette
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Møde med URK. URK har fået penge fra tuborgfondet og vil gerne
holde noget oplysende lykkehjul.
Vi skal skaffe 2 frivillige i henholdsvis Esbjerg, Roskilde og KBH i en
times tid.

på et onlinemøde.
Bolette videresender mail til Jesper angående at spørge
lokale IMCC’ere til at være med til lykkehjulet

15. Status på GF
Formatet for GF kan vi i skrivende stund ikke træffe beslutning
omkring, da det kommer an på Tipsadministrationen og hvad
deres holdning er til at afholde det online i forhold til drifttilskud.

Kristine håber på at få svar fra DUF på mandag, hvorefter vi
snakker sammen på slack og derefter tager vi en skriftlig
beslutning, samt holder orienterende møde med Esbjerg senere.

My vil gerne være dirigent.  JAEY :-)
Sekretariatet deltager online.
Vi skal holde bestyrelsesmøde, det skal enten være fredag eller
søndag.
Der er tvivl om vi stadig må afholde vores GF i de først antagede
lokaler. (Om de stadig vil have os grundet corona). Anna og Esbjerg
afventer situationen nogle dage endnu.

Bus har Anna taget hånd om, så der er styr på det. Det er lige så
godt coronamæssigt at have en stor bus, da luftskiftet sker meget
hurtigt.

Angående mad så må vi nok aflyse gallamiddagen, da det skal
være noget som er muligt at sidde og spise mens man peger i
samme retning formentlig også uden et bord.

Måske 2 x sandwich
Hvilke muligheder har vi egentlig?:

Tipsaministrationen vil ikke godtage en online
generalforsamling.

DUF har tidligere foreslået et hydribmøde, dog kan vi ikke
dette mere, da der skal være en dirigent hvert sted, og
det bliver for omstændigt når man maks må sidde 10.

Der bliver foreslået at trække vores vedtægtsændringsforslag
tilbage, (bortset fra det med online GF) da online møde lægger
mindre op til diskussion, og vi derfor godt kunne vente til
situationen giver mere mulighed for dette.

Vi skal have afklaret hvordan vi registrerer tilstedeværelse og
hvordan vi sørger for at registrere stemmeret.

Underholdning hjemme? Hvordan kan det blive sjovt?

Forslag som vedtages: alle kandidater skal sende en video uanset
om de kommer fysisk til GF eller om de stiller op in absentia.

Online møde med Esbjerg efter svar fra Tipsadmin. Det
bliver formentlig Anna og Signe.

Anna ringer til Esbjerg bibliotek på mandag.
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16. Udvælgelse af IMCC’s kandidater til
ungdomsdelegater til FN under DUF

Vi har modtaget 1 kandidatur, som vi alle synes om og det
vedtages enstemmigt at indstille Anna Bolette til DUF
ungdomsdelegat.

Signe tager kontakt til AB, og sammen får de
sendt hendes ansøgning afsted inden for
deadline.

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Signe

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

International konsulent på sekretariatet
Rikke har sendt os en mail om sin indkørsel på sekretariatet,
og hvordan arbejdet har forløbet so far. Hun har fået kontakt
til grønne grupper og haft møder med DUF’s internationale
afdeling. Fremover skal bestyrelsen og/eller sekretariatet
godkende alle internationale projektansøgninger, inden disse
sendes afsted. Det går godt <3

Dekanpenge fra SDU
Carsten har sendt os alle en fin mail med beretning om, at
SDU har udbetalt 50.000 DKK til IMCC under forudsætning
af, at IMCC Odense bidrager med et indslag til
studenterbladet “Sund & Hed” i den kommende tid.


