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FORMALIA:
Hvor: Esbjerg

Referent:
Linnea

Ordstyrer:
Laura

Deltagere: Lukas, Laura,
Christian, Sohrab, Linnea, Maja,
(Henrik)

Ikke tilstede: 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) + 4) valg af ordstyrer og referent

Check-in

Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]
Gennemgås ikke mundtligt.

Christian:
● Svaret mails
● Ikke rigtig andet :(

Laura:
● Økonomimøde med Carsten
● Svaret på og skrevet mails
● FM22 transport arbejde

Lukas:
● Læst på Google Ads
● Sendt bestyrelsesupdate
● Sendt mail om DUF-ansøgning til Ros+kbh

Sohrab:
●

Linnea:
● Svaret på mails

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Medicinfestival samarbejde [Laura, 30 min]
Baggrund: Vi har fået en henvendelse fra en gruppe studerende i
Odense, der ønsker at holde en medicinerfestival på Ankersminde
for 1.,2., og 3. semester på SDU. De vil gerne leje Ankersminde d.
22-25 august 2022 gennem IMCC, da dette er billigere. Vil vi støtte
op om dette?
De vil reklamere for IMCC gennem arrangementet og Carsten
virker positiv stillet overfor dette.

Vi bliver enige om følgende krav:
- Depositum på 25.000 kr.
- Alle skal blive medlemmer af IMCC
- Nogle af vores aktiviteter skal være med på

festivalen.
- De kan overveje, om de vil melde sig ind som et

udvalg under Odense Lokalbestyrelse.

Laura svarer dem.
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Det lyder til at være en “erstatning” for de rusture årgangene ikke
har fået grundet corona. Derfor involverer det højest sandsynligt
meget alkohol - vil IMCC støtte op om dette?
Vil vi tage risikoen ift. hvis noget ødelægges? IMCC står med
regningen i såfald. Carsten har foreslået at de betaler IMCC et
depositum på 25.000 kr som forsikring.
De vil muligvis gerne lave en aktivitet i IMCC omkring initiativet.
Igen: vil vi støtte op om et druk-arrangement, hvad er det
sundhedsfremmende perspektiv i dette og hvilken farvegruppe
kunne de tilhøre?

De vil komme 300-400 medicinstuderende. Kan man bede dem om
at blive medlemmer af IMCC? Vi kunne rigtig godt bruge nye
medlemmer.

Der er mange, der ikke ved, hvad IMCC er - så måske kunne det
være en god måde at udbrede kendskabet til IMCC.

Der skal være noget fagligt ind over. Måske kunne man lave en
aktivitet, hvor vi informerer om IMCC. fx et orienteringsløb.

Det er en god ide med et depositum på 25.000 kr.

Det skal være lokalt forankret i Odense.

De kunne blive et udvalg i IMCC.

6. WHO Forum 2022 [Laura, 5 min]
Baggrund: Vi har fået en mail om, at WHO Forum er flyttet til d.
10. maj 2022 kl. 12:30-14:30. Har vi deltagere på dette, der skal
gensende deres tilmelding?

Vi ved ikke rigtig, hvad det er.

Vi bliver enige om, at vi højest sandsynligt ikke har nogen
tilmeldte til det, så vi behøver ikke at gøre mere ved det.

7. Ledelsesberetning [Lukas, 10 minutter]
Baggrund: Vi har fået en mail fra Carsten vedrørende
årsberetningen 2021, hvortil vi skal skrive en ledelsesberetning. Vi
skal lige finde ud af hvordan og hvorledes :)
Mailen hedder ‘Ledelsesberetning til årsregnskab 2021’

Lukas, Christian, Laura og Sohrab skriver
ledelsesberetningen på vej hjem i toget og sender det
videre til Linnea.

8. GF & nationalweekend 2022 [Christian, 15 min]
Baggrund: [Datoerne for GF & Nationalweekend 2022 er sat, og nu
har vi booket Ankersminde.]
Christian er ansvar for eventet, og vil gerne kort snakke om
hvordan vi skyder planlægningen ordentligt igang.

Christian hører Odense Lokalbestyrelse, om de vil være
med til at stå for GF. Han tjekker desuden, om der er en
liste over, hvilken lokalbestyrelse der skal hjælpe med GF
(han spørger den gamle lokalbestyrelse). Han spørger
desuden Carsten om datoerne. For der var booket 4
nætter til forårsseminaret, men vi skal kun bruge 2 nu.

9. TNT 2022 [Christian, 15 min]
Baggrund:  I forbindelse med Forårsseminarets aflysning, skal vi
have planlagt et nyt TNT i 2022. Hvad er status på funding (Lets
Talk About Health(?)) og hvornår vil det optimalt skulle lægges?

Vi aftaler, at vi går med at holde TNT i september.
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Det skal helst ligge i en weekend eller en forlænget weekend.

Pengene skal bruges inden 30. September. Der er cirka 44.400 kr.
Tilbage.

Måske kunne det ligge i september?

Måske fra torsdag aften til søndag

10. Hjerteforeningens Landsuddeling [Sohrab, 8 minutter]
Baggrund: Hjertestarter der kan fås gratis ved frivilligt arbejde. 24.
April.

Sohrab har snakket med Carsten, og han mener, at det koster lidt
at få lov til at være med, fordi vi som forening ikke er registreret til
at kunne det. Men vi kommer uden om det, hvis vi som frivillige
samler ind på vegne af Hjerteforeningen, og ikke på vegne af
IMCC.

Vi må ikke reklamere for IMCC, mens vi samler ind.

Sohrab har spurgt FFF, om de vil være med. De svarer ikke.

Men måske skal vi begrænse vores mails til medlemmerne, så de
kun får de relevante mails.

Sohrab forsøger at komme i kontakt med FFF og hører
dem, om det er noget for dem.

11. Esbjerg lokalforening [Laura, 60 min] (Dette kan evt. være
sidste punkt på dagsordenen så Henrik også når at være med
her)
Baggrund: Referat fra Esbjerg lokalbestyrelsen sidste møde d. 9/3
2022: Lokalbestyrelsesmøde 2022 marts
Hvad er status i Esbjerg efter rekrutterings- samt introaften?
Er det realistisk at opnå 10 nye medlemmer?
Kan der holdes flere rekrutteringsarrangementer? Evt. også efter
sommerferien når bl.a. kandidaten i medicin åbner.
Der har tidligere været Bamsehospitalet i Esbjerg, og derfor kunne
det være relevant med opstart af dette igen.
Rikke er påsat opgaven om at opstarte et grønt projekt i Esbjerg.
Hvad er planen fremad?

Der var 100 deltagere til bingoaften. Der er blevet uddannet nye
sexperter. Så det er realistisk at få 10 nye medlemmer i IMCC
Esbjerg.

Der mangler nogen til at sidde i den nye lokalbestyrelse. Maja og
Henrik bliver i IMCC, indtil der er fundet nogen nye
bestyrelsesmedlemmer, og de har fået en god overlevering.

Der starter ny kandidat i medicin til sommer.

Laura kontakter Odense lokalbestyrelse om kontakt til
SDU ift. at reklamere for IMCC hos nye studerende på
medicin kandidat i Esbjerg, så der kan skabes kontakt
imellem disse og IMCC Esbjerg (Henrik). Derudover
undersøger hun om der er en hvid bog til
Sundhedsmekka, der kan bruges af Maja til at nytænke
Vinderosens rekrutteringsrrangement.

Esbjerg sexex. ønsker at holde et bingo-arrangement
mere inden sommer.

IMCC skal deltage på et rekrutteringsarrangement fra
Vinderosen til september. Målet er at der på dette
arrangement både kan deltage frivillige fra en grøn
aktivitet, Rikke, samt f.eks. frivillige fra Bamsehospitalet,
FFF ol. fra Odense eller Århus. Maja sender datoen til
Laura så snart hun kender denne. Laura påbegynder
kontakt til relevante herefter.

Laura holder opfølgende møde med Esbjerg
lokalbestyrelse, når der er kommet svar på noget af
ovenstående.
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Esbjerg vil gerne holde en ny bingoaften, fordi det var en stor
succes. Det blev arrangeret af sexekspressen esbjerg. Der er blevet
lavet en lille hvid bog til, hvordan man afholder sådan en
bingoaften. Så der er ikke lige så meget arbejde i næste gang at
afholde det. Måske kan man også udbrede bingoaftenen til andre
byer?
Der er penge nok til at afholde en bingoaften igen. Sidste gang fik
de nogle rigtige fine sponsorater, så det kunne man måske få igen.

Der skal være nogen fra FFF, Bamsehospitalet og Landsbestyrelsen
osv., som tager til Esbjerg og reklamerer for dem selv ude på UTC
Syd.

Der er en rekrutteringsaften på Vindrosen i Esbjerg, hvor vi kan
deltage.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Møde med Carsten [Laura]
Baggrund: Efter møde med Carsten vendte vi flere punkter og
bl.a.:
Vi har 880 medlemmer på nuværende tidspunkt og forventer en
stigning på 2-300 i løbet af året af studerende, der skal på
udveksling. Disse forventer man dog kun som medlemmer i et år.
Carsten ønsker fremover at holde et overleveringsmøde med hver
økonomiansvarlig i lokalbestyrelserne i starten af året for at sikre
ordentlig overlevering.
Carsten foreslår at vi holder et møde med de lokalforeninger vi
hver især er ansvarlige for hvert kvartal. På denne måde vil vi
kunne sikre aktiviteterne i hver by og “fange” mangel derpå før det
er for sent.
Det er vigtigt at vi som ansvarlige for lokalbestyrelserne minder
dem om, at aktiviteterne skal søge penge hos dem og husker at
gøre dette - der er rigeligt penge, og det er ikke pengene der skal
holde aktiviteterne tilbage fra at lave rekrutteringsarrangementer
(som f.eks. det der for nyligt er afholdt i Esbjerg Sexekspressen)
Der skal laves et skriv om interne + eksterne aktiviteter i hver
lokalbestyrelse. De har deadline d. 13/4. Esbjerg har indsendt
deres.

Vi er mere til at holde et møde med lokalbestyrelserne hvert halve
år, måske i starten af hvert halve år. Det skal være udover vores
normale landsbestyrelsesmøder, som vi har rundt i byerne.

Carsten mener ikke, at man kan holde et samlet møde, da der er
forskel på byerne. Hvis han har energien og overskuddet til at
holde møde med alle lokalbestyrelserne, så må han gerne det. Han
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mener desuden, at det vil lette hans arbejde i løbet af året, fordi
han så får tilsendt de rigtige dokumenter af lokalbestyrelserne.


