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FORMALIA:
Hvor:
Referent:
Emma

Dirigentr:

Deltagere: Emil og Camilla
(Research Exchange), Christian
(Kritisk revisor), Emma og Kristine
(Landsbestyrelse), Emely (Aalborg
forperson), Deilany, Karoline (6x)
4 stemmeberettigede, 2 med
online.

1) Valg af dirigent og referent:
2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden:

Ikke til stede:
Samuel
(økonomiansvarlig) syg

Tidsperspektiv for
mødet: 1 time

Emma som referent, Kristine som dirigent
Enstemmigt vedtaget
Godkendt / ikke godkendt
Alle deadlines er overholdt - dagsorden,
indkaldelse og vedtægtsændringer
Dette er derfor en ordinær generalforsamling i
IMCC Aalborg.
Spørgsmål fra Kritisk revisor: hvornår kommer jeg
på? Under økopunkt er svaret

REFERAT:

HANDLING /
SUPPLERENDE:

c. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning

5 dele
Bestyrelsesbemandskabet
- Stort skift i bestyrelsen - gik fra at være 3 til
at være 2. Rekrutteret nye folk, og en anden
har fået økoposten i løbet af året.
- Personlige årsager er grunden til at to er
trådt fra.
- Formanden har fortsat.
- Økonomiansvarlige er syg og kunne ikke
komme fysisk i dag.
Aktiviter i IMCC Aalborg
- Første halvår var præget af corona.
- Med opslag på frivilligjob.dk kunne vi nå
internationale studerende, og ikke kun
medicinere/sundhedsstuderende. Vores nye
øko studerer construction.
- Nye lokalbestyrelse kan søge activity fond.
- Spg: jeg har slet ikke set activity fond. Det er
sendt i en FB-messenger.
- Ønske fra RE: Kan vi sende det både på mail
og på FB så man kan finde det når der er
sket skift.
- Bondingaktivitet for LAL og LØA. Her tog vi i
Escape Room.
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Der er lavet en LinkedIn for at få gang i
marketing.
- Spg: er der opdateret i hvidbog at man skal
holde øje med LinkedIn. Svar: Det er godt
for at flere bliver eksponeret, et
eksperiment for at afprøve det. Talt om IG.
Ikke fulgt op på det fordi de forsøgte at finde
en PR-ansvarlig.
Mødeafholdelse
- Afholdt møder i løbet af året - det første
halve år var præget af corona og overlevelse
- derfor ikke så meget planlægning der.
- Deltaget i lederseminar 2021 online erfaringsudveksling hvor man så at andre
byer også havde problemer under corona.
- Online opslag for at rekruttere var en ny ide
- sådan fik vi også ny øko.
- Andet halvår har der været en del møder mere end 1 pr måned, da lokalbestyrelsen
gerne ville i gang. 2-4 møder pr. Måned for
at planlægge aktiviteter.
Fremtidsplaner
- Skabt kontakt til Aalborg kommune mhp leje
af lokaler, da vi ikke har et decideret
foreningslokale. Materialer ligger i Aalborg
Øst.
Aktivitetsgrupper i Aalborg
- Exchange og Research Exchange går godt,
ligeså 6x. FFF har været præget af corona
grundet man ikke kunne bruge dukkerne.
- Derefter faldt engagementet og aktiviteten
måtte lukke.
- Noget vi må lære om.
- Spg: Hvordan fungerer det med lukningen i
forhold til vedtægter - Nationale FFF får
midler og materialer så hvis nogen vil starte
FFF igen så kan man åbne det igen.
Generel kommentar: mail er at foretrække, da FB er
personer man skriver til og ikke aktiviteter. Det er
fordi man risikerer at personer der ikke er med mere
er eneste kontakt.
Man kan evt. Bruge aktiviteternes FB-sider hvis der
ikke svares på mail.
Aktivitetspulje på 20.000 - hvor kommer pengene
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fra og er der blevet brugt nogle af de penge? Den
økonomiansvarlige er syg, så det er svært at svare
på. Kristine svarer: der kom 30000 fra
landsbestyrelsen sidste år til corona-genopstart. Der
er ikke modtaget ansøgninger til puljen.
d. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til
godkendelse inkl. regnskab for alle lokalafdelingens
aktivitetsgrupper i det relevante regnskabsår
Gennemgåede regnskab:
IMCC Aalborg | Financial report | 2020

e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for nuværende regnskabsår
til information inkl. budget for alle lokalafdelingens
aktivitetsgrupper (se pkt. f1)
Gennemgåede budgetopfølgning:
IMCC Aalborg | Accounting | 2021

2020 skal godkendes, 2021 skal til orientering.
FFF er lukket ned, men det kommer først med på næste
lokale GF.
Alt der ikke harmonerer skal følges op på.
Kritisk revisor: Nogle af tallene er først sendt for få dage
siden, andre dags dato, så det har været svært at nå at få
gået i dybden med det.
2020 - det er forståeligt at der er mindre aktivitet grundet
corona.
Man kan overveje om tidl års overskud skal stå som en
indtægt i regnskabet. Så kan det være sværere at få et
indblik i om det går op eller ned med indtægterne. Der er
andre måder at sætte det op på for at få mere
gennemsigtighed.
Regnskabet for 2020 ser fint ud.
Vi har ikke fået regnskab fra UAEM, men det er fordi de
har forsøgt at starte det, men det er aldrig rigtigt blevet
en aktivitet.
PsykOBS har vi ikke hørt fra - de lukkede ned i 2020.
Derfor mangler vi regnskab derfra.
2 stemmer for godkendelse, 0 stemmer imod, 2 stemmer
blankt. Simpelt flertal = regnskabet godkendes men der
er ting der skal rettes op på til næste år, så flere
regnskaber er tilgængelige inden næste GF.
Positivt for lokalbestyrelsen - der er ikke gæld - men der
er manglende aktivitet.
Aktivitetspuljen mangler i det materiale der er sendt.
Det står til at der ikke er nogen indtægter eller udgifter
for 2021. Dette skal opdateres.
Svar fra forpersonen: der har været udfordringer med
omskift og manglende overlevering. Derudover har øko
været syg den sidste periode, derfor ikke opdateret for
nyligt. Dette skal kommende bestyrelse se på næste år.
35.000 overgår til næste år. Tidligere har Aalborg klaret
sig med mindre midler - så økonomisk står
lokalforeningen rigtig godt.
Bamsehospitalet har været aktive.
6x er også aktive.
De foreninger der eksisterer går ind i det nye år med
penge på kontoen, og det er rigtig godt.
Det giver fint mening at være mindre sparsommelig
næste år.

Lokal generalforsamling
Aalborg 2021

07.12.21
f. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Ingen indkomne forslag.

g. Valg og godkendelse af aktivitetsgrupper i lokalafdelingen i det
kommende år

Bamsehospitalet
Sexekspressen
Exchange og Research Exchange
Der stemmes om disse aktivitetsgrupper i en pulje
4 stemmer for, 0 imod, 0 blanke
Alle aktiviteter er godkendte.

h. Valg af lokalbestyrelse 2022

Der skal minimum være en lokal forperson og en lokal
økonomiansvarlig. Alle poster er på valg.
Først vælges lokal forperson, så økonomiansvarlig og
hereafter op til 6 menige medlemmer.
Camilla stiller op til lokal forperson.
4 ud af 4 stemmer for Camilla, 0 imod, 0 blanke
Deilany stiller op som lokal økonomiansvarlig
4 ud af 4 stemmer for Deilany, 0 imod, 0 blanke
Der er hermed valgt en lokalbestyrelse

i. Valg af to kritiske revisorer

j. Evt.

Karoline stiller op til kritisk revisor
4 ud af 4 stemmer for Karoline, 0 imod, 0 blanke
Det vil være rigtig godt med indsupplering af en kritisk
revisor.
Til de nye: find “Gamle nar” på drevet, der kan man ringe
til de gamle medlemmer af lokalbestyrelsen for gode tips
God ide at få login i dag.

