Online
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
12.12.2020
FORMALIA:
Hvor: Online - go Zoom!
Referent:
Jesper

Ordstyrer:
Kristine

Deltagere:
Anna, Bolette, Jesper, Linnea
(kom under punkt 8), Kristine og
Signe

Ikke tilstede:
Linnea (Frem til punkt
8)

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

REFERAT:

Tidsperspektiv for
mødet: 2 1/2 timer

HANDLING /
SUPPLERENDE:

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

Anna:
● Har været til GF i København
● Har været til GF i Esbjerg
● Har været til delegeretmøde i DUF.
Bolette:
●
Jesper:
●
Kristine:
● Har færdiggjort og sendt SST-ansøgning på 1.7
mio sammen med Bolette
● Har været til DUF’s Delegeretmøde 2020 m.
Anna, Bolette og Emma
● Har koordineret mulig juleafslutning m.
Sekretariatet
● Opdateret ansvarspersoner + hjemmeside om
nye COVID-19-restriktioner i foreningslivet
● Holdt overleveringsmøde med Laura,
tiltrædende forperson
Linnea:
●
Signe:
●
●

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt
Handlingspunkter fra sidste møde

Anna

Opfølgninger på overleveringsweekend.
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Gennemgås ikke mundtligt

●
●

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.
● 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
●

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. Politisk Udvalg
Første møde i politisk udvalg er blevet afholdt, hvad skal der nu
ske? Måske skal vi definerer en mærkesag vi kan arbejde for til
vores nationalmøde? Hvordan kan man blive en politisk imcc’er.
Man kunne overveje en fælles arbejdsdag for forårsseminar samt
politisk udvalg - grupperne.
Hvad skal vi gøre med de midler til rådighed, skal vi lave en
revideret milepæl
Hvem skal være tovholder for let’s talk about health?
9. EuRegMe 2021
Der er blevet sat dato på hvornår det skal afholdes 23-27/4
Det clasher lidt med kaldet til march-meeting. Hvordan skal vi lave
et kald?

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

Udgår
-

-

Der bliver lavet en revideret milepæl-liste,
således vi har en, hvis det bliver relevant at
udskyde deadline for bevillingen. Vi ser på
hvordan Folkemødet kommer til at foregår ift.
Hvordan bevillingen skal disponeres og om det
evt. Skal kombineres med midler fra
Sundhedsstyrelsen (Bolette+Laura)
Der skal laves en mail til politisk udvalg (Kristine)
Der bliver lavet et kald til Politisk Udvalg 2021
(Næste bestyrelse)
MM kald bliver sendt ud først (i december) og
EURegMe derefter (januar)
Hvis IFMSA ikke kommer ud med datoer for MM,
så arbejder vi på at få sendt EuRegMe kald ud
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først.
LB21 vil sætte dato for delegationsudvælgelsen
til konstitueringsmøde
Til Aalborg: Fokus for at få dem godkendt som
folkeoplysende forening hos kommunen, fokus
på at yde støtte til dem. Der skal fokuseres på en
ordentlig overlevering mellem LB20 og 21.

10. Juletræf med lokalbestyrelser + Opfølgning på lokale
generalforsamlinger og status på lokalafdelinger [Lukket punkt]
Hvem sidder i de nye lokalbestyrelser efter GF, hvor meget
engagement har de, har de frivilligkræfter, har de brug for hjælp?

-

Aalborg: Der er rigtig stille, de var ved at vælge folk der endnu ikke
var medlemmer, men lyder til at være engageret, dog har de ikke
særlig med erfaring. Der er lidt drama. De har en
økonomiansvarlig, der egentlig ikke har lyst. Rekruttering halter.
De er meget taknemmelig, når man hjælper dem. Der er 3 i
bestyrelsen nu.

-

Til Aarhus: Der er brug for massiv støtte. Den
nuværende bestyrelse er meget “grøn”. Der kan
være behov til hjælp med organisering. Måske
der nogen fra LB21 skulle give dem det store
overblik ift. IMCC.

-

Til Esbjerg: De skal fortsætte deres gode arbejde.

-

Til KBH: Være ekstra opmærksom på hvordan
kommunikationen skal være

Aarhus: De virker søde og ordentlige de 3 der er blevet valgt ind i
bestyrelsen. Der bliver måske lidt mere at se til næste år. De har
ikke særlig meget erfaring og kan måske få lidt brug for hjælp.
Esbjerg: Ny formand og øko valgt. 2 menige medlemmer
fortsætter. Formand mangler lidt viden om IMCC, blev valgt pr.
“Jeg skal nok tage den”. Øko virker interesseret i udelukkende det
organisatoriske. Der ligger potentiale hos vedkommende. Der er
en som bliver indsuppleret.
KBH: 6 er kommet i lokalbestyrelsen, men alle er gengangere. Gul
dominans.
Odense: Det skal nok gå. Der er et par der genopstiller. De skal
måske sættes igang. De skal afholde gf d.17.
Roskilde: Der har været en rotation. Rigtig meget hej-carsten, men
behov for nyt engagement.
Der skal afholdes juletræf med lokalbestyrelser. Hvad skal der
snakkes om?
- Der bliver foreslået at reklamere for lederseminaret,
how-to-lokalbestyrelse som fx godkendelse af foreninger,
dekanat-midler
- Give mulighed for indflydelse
- Blive enige om hvordan kommunikationen skal foregå
- IMCC - hvad er det? Intro til vores fællesidentitet for de
nyes skyld
11. Lokal økonomisk forankring
- Der har været forvirring ift. Den økonomiansvarliges
opgaver og gennemgang af økonomien til lokal GF.
Hvordan kan vi hjælpe med at strukturere de lokale
økonomier.
- Anna har lavet et forslag til hvordan det kunne se ud

-

-

LB er enig i at LB21 skal arbejde med at
standardisere og gøre lokal forankring
mere synlig i de kommende
lokalafdelings GF’ere (LB21)
Anna laver et nyt forslag baseret på de
inputs fra mødet
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13. Planlægning af bestyrelsens “Afgang”
- Vi skal planlægge overleveringen af mail kontakter dvs.
Dem man har været i kontakt med i løbet af bestyrelses
året, bliver informeret omkring, at man ikke er der
længere og måske opdatere, hvordan det nu kommer til
at være, tak for i år.
- Hvem tager teten til at udsende nyhedsbrev og hvad skal
der stå i den?
● Aktiviteternes sejre, fremhæve de små sejre, tak for nu,
fokus på ikke at blive en gentagelse, præsentation af nye
bestyrelser, corona-sejre hvordan corona har påvirket
vores engagement.

Alle skal lave en brainstorm over hvem der kunne være
relevant at skrive til (alle)
Kristine tager teten i at udsende nyhedsbrevet. Kristine
laver docs til at sende idéer og små skriv ind til hvad der
skal være i nyhedsbrevet. Deadline for idéer 26/12,
udsendelse 28/12.
Husk at gøre mails klar til overlevering
Alt hvad man har lavet i løbet af året skal ind i DUF
dokumentation (excel ark på DO)
Anna designer et julekort til eksterne partnere, der
udsendes på mail. Og et til medlemmer. Vi tager stilling til
hvordan de skal udsendes.

14. Punkt 14
15. Punkt 15
16. Punkt 16
17. Punkt 17
18. Punkt 18

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder
Handlingspunkter
Orienteringspunkter
Pædiatrisk kommunikationskursus - opfølgning
Pædiatrisk kommunikationskursus har vendt tilbage - de takker for
spørgsmålene og har snart møde med Roskilde lokalbestyrelse. De
regner med at afholde kurset 8.-9. maj, hvis COVID-19 tillader det.
Forårsseminar
Forårsseminar 2021 kører på skinner - der er fundet lokaler her i
København og der er samlet en meget fornem organizing
committee, der er i gang med at aftale møde.
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IMCC Københavns lokale generalforsamling
På IMCC Københavns lokale generalforsamling blev der diskuteret
følgende aktiviteters fortsatte eksistens. Der var diskussion om
Donaid København, hvor Lokalbestyrelsen ikke var orienteret om
en midlertidig Lokal aktivitetsleder - det er gjort nu. Derudover har
IMCC Cambodia ikke haft refusioner gennem Sekretariatet i 2 år og
har ikke svaret på mails, dog har Laura (tiltrædende forperson)
haft kontakt med dem i forhold til træning. Vi afventer lige
situationen. Ingen aktiviteter er endegyldigt lukket.
IFMSA Team of Officials planlægger March Meeting 21/21
Der har stadig været meget uklarhed over hvilke præcise dage
March Meeting kommer til at ligge, da det skal være online
ligesom August Meeting. Det er dog blevet meldt ud, at dette
fastlægges på Team of Officials-meeting 2, som begynder i dag,
hvorefter de vil melde noget ud. Det kommer derfor nok til at
være en Landsbestyrelsen 2021s opgave at smække et hurtigt kald
ud.
Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) delegeretmøde d. 5/12
Anna, Bolette, Emma og Kristine deltog med SAFU
(Udvekslingsorganisationerne i DUF) til DUF’s delegeretmøde d.
5/12. Det var fysisk i Vejen og Emma var bl.a. på talerstolen under
en diskussion om en udtalelse om unge og jobmarkedet efter
COVID-19 - Emma pointerede på vegne af SAFU, at der skal være
grænser for, hvornår DUF skal udtale sig om et specifikt område,
og hvornår det skal være relevante medlemsorganisationer, der
egenhændigt tackler evt. problemer. Det var et godt møde, hvor
der dog (selvfølgelig) var deltagere, der efterfølgende viste sig at
være smittede med COVID-19.

