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FORMALIA:
Hvor: Esbjerg
Referent:
Anna

Ordstyrer:
Kristine

Deltagere:
Bolette, Jesper, Signe, Kristine,
Anna, Emma, Linnea, Henrik
Esbjerg

Ikke tilstede:

Tidsperspektiv for
mødet:

1): Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde:

ikke godkendt, Signe kigger på det i toget og sender
det til godkendelse

REFERAT:

HANDLING /
SUPPLERENDE:

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

Anna:
●
●

Har koordineret GF
Har været til møde hos DUF m. Kristine og
Kamilla

Bolette:
●
Jesper:
● Skrevet mail til Esben
Kristine:
● Har færdiggjort Årsberetning, koordineret GF
med sekretariatet og dirigent
● Har holdt møder med IMCC’ere med interesse
for Landsbestyrelsen
● Har været til møde hos DUF om samværspolitik
m. Anna og Kamilla Lanng fra ens.sundhed
● Har været i dialog med Tipsadministrationen
ang. Afgørelsen på driftstilskudsansøgningen
● Har skrevet indlæg om online GF til nyhedsbrev
og på Facebook-gruppen
● Har været til SAFU-møde med Bolette
Linnea:
● Skrevet årsberetning omhandlende økonomi
● Haft kontakt med kritiske revisorer
● Gennemgået regnskab for 2019, foreløbigt
regnskab for 2020 og budget for 2021 - og haft
møde med Carsten angående dette
● Planlagt fremlæggelse af ovenstående til GF
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Signe:
●
●
●
●
●
●

Skrevet årsberetning og lavet GF powerpoint.
Koordineret med NemoVote vedr. opsætning af
medlemmer og afstemninger.
Sammensat og udsendt fælles GF mail med links.
Koorsponderet med EPHA sekretær.
Udfyldt needs assessment til IFMSAs RD-E
Indsendt indstilling til DUF ungdomsdelegat
udvælgelse.

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. DUF-afgørelsen
Vi har fået svar fra DUF om vores betingede bevilling i år.
Hvad skal vi melde ud og hvordan?
Tipsadmin, tipsudvalg + os vil arbejde sammen om at få
skrevet en dispensationsansøgning til tipsungdomsnævnet.
Alle er interesserede i, at få afsluttet sagen om dispensation
inden det nye år.
Udtalelse til DUF’s delegeretmøde i 2021?
Måske en udtalelse mundtligt til punktet under evt.

Møde med formandskabet i DUF efter
dele.møde + os - Kristine skriver, inviterer Laura
Kristine skriver en udtalelse til DUF. Anna og
Bolette læser igennem.
Kristine skriver til Emma og Laura og inviterer til
dele.møde
Ingen eksterne handlinger til dette nu.

Generel stemning for, at vi skal forbedre forholdet til DUF’s
tipsadministration.
Der har været konstruktiv dialog mellem os og DUF.
Generel stemning for, at vi plæderer for mere inklusion af
non-politiske organisationer i DUF
Rotationsprincip internt i DUF gør, at der går en
styrelsespost til IMCC pr. Næste november.

9. ILONA 2021
Skal vi have et nyt navn til ILONA
Kristine foreslår en navnekonkurrence.
Forslag:
UdviklingsWeekend

Dato:
Vi har to weekender i spil:
5.-7. Februar
12.-14. Februar
Laura adspørges om hvilken dato man gerne vil
have.
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Lederseminar
NU-weekend (national udvikling)
Ledernes arbejdsweekend
IMCC’s lederseminar.
Ad dato: Der er meget aktivitet i IMCC’s aktiviteter i marts
måned, derfor fungerer februar spitze. Desuden kan vi ikke
nå at skrive evt. Handleplan færdig hvis vi først har i marts
Ad målgruppe:
Skal alle være invitereret?
Pro: Vi bliver nok ikke overrendt. Mere inkluderende for
vores forening
Con: vi risikerer, at der kommer rigtig mange fra samme
aktivitet. Arrangementet bliver mere eksklusivt hvis det kun
er ansvarspersoner + man bliver anerkendt som leder.
Kan vi aftale at ansvarsposter (LAL, LØA, NAL, NØA,
udvalg, lokbest) + hvis man supergerne vil med kan man
skrive en motiveret ansøgning?

Målgruppe:
LAL, LØA, NAL, NØA, udvalg, lokbest + motiverede
ansøgninger
Navn: Vi kører med “IMCC’s lederseminar” + en
navnekonkurrence.
Format: Tages til overleveringsweekend, hvor
bestyrelsen 2021 er til stede.
Alle: skriv ud til alle dem, I er kontaktpersoner for
snarest og gør dem mega-meget opmærksomme på
datoen, når den er klar.

Kan vi afholde det fysisk og tror vi, kan der være
overnatning?
Der er ikke så stor tro på, at det kan afholdes i klassisk
forstand med to gange overnatning og det hele.
Skal der laves nødplaner lidt ligesom til GF, hvor der var plan
a, b, c?
Hvor skal det være? Gadsbølle er ikke sådan supernemt at
komme til.

1. Overleveringsweekend, praktisk
koordinering [Anna, 45 min]
Skal det afholdes fysisk?
Kan vi lave det til et endagsarrangement?
Lige nu er der samlet 8 pers i NB 2020+2021. Det er fint,
men hvis der bliver indsuppleret 3 mere, så har vi et
problem?
Mange synes det er vigtigt, at det afholdes fysisk. Det er
svært at få overleveret en hel bestyrelse på zoom.
Der er planer om at holde det i Annas forældres sommerhus
(Sjællands Odde). Der er mulighed for 7 overnattende i 4
forskellige rum. Derudover bookes der airbnb i samme
grundejerforening, som ekstra personer kan overnatte i.

Vi afholder fysisk overleveringsweekend. Vi
booker ekstra sommerhus lige i nærheden, som
man kan sove i.
Vi stiler efter at mødes fredag eftermiddag/aften
og tage hjem søndag.
Alle: “ønskeliste” med alle de ting, man ville
have brug for i bestyrelse. Skriv ned, hvad du vil
give videre til næste bestyrelse.
Anna + Signe har et foreløbigt program klar til
næste weekend.
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Der forklares, hvad en overleveringsmøde egentlig er, og
skal indeholde.
Mht. indsupplering: Der er stemning for at vi indsupplerer
inden OW. Vi har en god ide om, at Laura er enig, men den
vendes lige med hende.
Hvad skal laves?:
Overnatning: Anna
Madplan: Linnea
Program: Anna, Signe
Underholdning: Bolette
Transportkoordinering + kommunikation til nye: Anna +
Signe.
Folk, der sidder både i NB 2020 + 2021 skal lige koncentrere
sig om at holde de to personer adskilt. OBS på hvilke mails
der bruges.

11. Undersøgelse fra DUF om lokalafdelingerne
Der er kommet en henvendelse fra DUF om
lokalbestyrelserne og hvad de oplever af udfordringer.

12. Fundraising via pulje i Sundhedsstyrelsen
Vi har fået et tip om en pulje i sundhedsstyrelsen der er spot
on til IMCC og især de gule aktiviteter.
Der er snak om hvordan vi inddrager de gule aktiviteter
bedst. Hvordan det undgår at blive det nye blokfundraising.

Jesper og Kristine kigger spørgeskema igennem
Lokale kontaktpersoner sender ud til deres
lokalbestyrelser og følger op.
Det bliver et Gul gruppe projekt
Anna samler tropperne, Kristine kan øve sig på
at blive fundraising master. Bolette hjælper.
Anna snakker med SST.

13. Corona-venlig julehygge/afslutning med
sekretariatet

Kristine spørger Carsten om hvad han har lyst til.
Carsten spørger de andre.

Skal vi holde noget fysisk?
Det skal være super-hygiejnisk! Evt. restaurant eller
lignende, hvor der er styr på hygiejnen.

Alle vil gerne til København, hvis det bliver til
noget!

14. Evt.

Anna inviterer til formandstræf
Anna laver skriv til resten af NB om korrekt
afholdelse af lokale GF’er.

Julegaver til sek?
Ja! Der er enighed om godt og vel 600 kr. Pr. næse
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Kan man lave et format for et formandstræf i år? Ja, folk vil gerne
komme online, hvis der er et godt format.
Anna arrangerer noget inden Roskilde GF på onsdag d. 11
København: 4. Dec. Anna og Kristine har det i kalenderen.
Roskilde: 11. November. Anna og Kristine har det i kalenderen.
Odense: Mangler dato. Anna rykker. Emma er eyes and ears
Esbjerg: Mangler dato. Anna rykker. Der kommer styr på det.
Aarhus: 26. November. Signe har det i kalenderen.
Aalborg: 20. November. Bolette har det i kalenderen. Kristine kan
være backup
15. Punkt 15

16. Punkt 16
17. Punkt 17
18. Punkt 18
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Anna

Handlingspunkter

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
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
Bolette hjælper med SST fond.
Sender DUF-spørgeskema til Aalborg

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
08.11.2020
Hjælper Kristine med udtalelse til dele.møde.
Laver ønskeliste til OW
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på
Lederseminar datoer
Jesper kigger spørgeskema igennem
Sender DUF-spørgeskema til København
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på
Lederseminar datoer
Laver ønskeliste til OW
Signe er OW master
Sender DUF spørgeskema til Aarhus
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på dato for
lederseminar
Laver ønskeliste til OW
Linnea
Gør sine kontaktgrupper opmærksom på dato for
lederseminar
Laver ønskeliste til OW

Orienteringspunkter
Orienteringspunkt 1
Orienteringspunkt 2
Orienteringspunkt 3

