
Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2022

Bestyrelsesmøde d.
[24.04.2022]

FORMALIA:
Hvor: København

Referent:
Laura

Ordstyrer:
Lukas

Deltagere: Lukas, Laura, Sohrab,
Linnea (online) og Clara

Ikke tilstede: Christian 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:
●

Laura:
● Skrevet egenart i DUF-ansøgningen
● Skrevet Udvekslingsaktiviteter og Handleplan i

Ledelsesberetningen
● Skrevet og svaret mails
● Møde med Tovholdergruppen til Folkemødet22
● Været til EuRegMe

Lukas:
● Skrevet bestyrelsesupdate
● Været til FM22-møde
● Holdt møde vedr. Mad til FM22
● Mailkorrespondance med Sabine
● Mailkorrespondance med Ann-Louise (Bamse)
● Svaret andre mails

Sohrab:
●

Linnea:
●

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Punkt 5 Lukas har haft kontakt med Carsten omkring dette.
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IMCC Earth [Laura, 20 min]
a. Baggrund: IMCC Earth vil gerne melde sig

ud og vil tage logo, undervisningsmateriale
og FB-side (med følgere) med.

b. Nogen der har svaret på Frederikkes mail?

Clara pointerer at at FFF for nogle år siden overvejede at
melde sig ud på baggrund af at IMCC virkede bureaukratisk.
De havde et møde med IMCC om hvad de kunne bruge
IMCC til og valgte at blive i organisationen. Måske man
kunne gøre det samme?

Carsten har opfordret dem til at blive som en del af IMCC,
men da det er en lille aktivitet, er det muligt at vi bare
skal lade dem forlade IMCC.
Lukas kontakter Carsten igen og hører om han har fået en
opdatering fra dem. Han beder Carsten foreslå et møde
med IMCC Earth, så der kan blive forklaret hvad vi kan
gøre for dem.
Lukas svarer på Frederikkes mail.

6. Punkt 6
Ansvarsområder/ ny konstituering [Laura, 20 min]

a. Baggrund: Vi skal være bedre til at tage
ansvar for vores egne ansvarsområder. Vi
har konstitueret os, så vi har hver vores
arbejdsopgaver.

b. Hvad kan vi gøre for at blive bedre til dette?
c. Bør vi konstituere os anderledes ift.

arbejdsopgaver?

Bestyrelsen går i tænkeboks om hvad de kunne tænkte sig
af nye ansvarsområder.
Hvis de føler der er nogle af ansvarsområderne, der er
mere relevante for dem at have, og ligeledes nogle de
ikke kan overskue eller ikke føler er relevante for dem.
Vi tænker over dette indtil næste møde, hvor vi kan
snakke om hvorvidt vi skal lave en ny konstituering.

7. Punkt 7
Aalborg [Laura, 20 min]

a. Baggrund: Hvad er situationen i Aalborg.
Det lyder til, at de har det hårdt og har brug
for en ekstra hånd. Skal vi høre dem hvad vi
kan gøre for dem, så vi kan tage hul på det
før mødet d. 21/5 i Aalborg?

Clara nævner at der ikke er kræfter nationalt til at opstarte FFF i

Aalborg igen. Kbh har hjulpet FFF i Aalborg rigtig meget gennem

corona og ligeledes i de andre byer. Der kan måske på sigt være

energi til at hjælpe dem igang igen, men ikke lige nu.

Lukas forslår at man kan deltage på universiteternes rustur for at

skabe rekruttering fra starten.

Clara pointerer at det kræver mange resourcer.

Vi skal finde ud af transport til mødet d. 21/5. Lukas
forslår fly. Laura deltager online.

Der skal tages kontakt til Aalborg inden vores næste
fysiske møde for at høre hvad deres behov er. Der kan
foreslås at nogle fra aktiviteterne også kan deltage på
møderne udover lokalbestyrelsen. Linnea gør dette.

Linnea laver en guide til hvad IMCC bestyrelsesarbejde
kan tilbyde, og hvilke opgaver de har. Denne skal kunne
bruges af lokalbestyrelserne til
rekrutteringsarrangementer, så de lettere kan sælge
ideen om en bestyrelsespost.
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Clara siger, at der mangler fokus på hvad IMCC kan tilbyde fremfor

hvad aktiviteterne kan. Dette kunne man evt. lave en guide til.

Lukas foreslår at starte rekruttering ved tandlægerne, der kunne

opstarte noget lignenden med “sund tand”.

8. Punkt 8
Opdate på ledelsesberetningen [Laura, 10 min]

a. Baggrund: Hvor langt er vi med
ledelsesberetningen?

b. Vi mangler at skrive punkterne:
Handleplanen 2021, IMCC - internationalt,
Udvekslingsaktiviteter.

c. Kristine vil gerne læse den igennem inden vi
afleverer den d. 1/5. Jeg vil gerne sende den
til hende senest tirsdag d. 26/4, så hun har
en mulighed for at nå at læse den og komme
med inputs.

d.   NY - Ledelsesberetning _ Årsrapport …

Laura har skrevet Handleplanen 2021 og er ved at skrive
udvekslingsaktiviteterne færdig.
Sohrab skriver IMCC- internationalt færdig inden 26/4.

9. Punkt 9
Klimafestivaler i maj plakater [Laura, 5 min]

a. Baggrund: IMCC er inviteret til Climate
Kick'In festival - en festival med fokus på
global klimaretfærdighed og
ungeinddragelse. Er vi interesserede i at
deltage? Skal vi i så fald hænge plakaterne
op?

Lukas slår tilbuddet op i Facebookgrupperne for Kbh,
Århus og store-IMCC. Laura svarer på mailen.

10. Punkt 10
Bestyrelsesupdate [Lukas, 10 min.]

a. Baggrund: Skal jeg fortsætte med at lave

en bestyrelsesupdate, eller er mine timer

bedre brugt andetsted? Mit klare indtryk er

at den ikke bliver læst, og da det alligevel

tager to-tre timer hver gang kan det måske

ikke betale sig.

Lukas mener ikke at det giver mening at lave

bestyrelsesupdates. Han vil lave en mere i maj, men herefter

Lukas laver en bestyrelsesupdate mere i maj og juni, men
holder herefter pause. Se punkt nedenunder.
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stoppe det.

Updaten fyldes op hver gang og derfor skal den enten laves

månedligt og ellers ikke.

11. Punkt 11
Hjemmeside [Lukas, 15 minutter]

a. Baggrund: Jeg har haft en del problemer
med hjemmesiden, og det er også min
generelle opfattelse. Man kunne vælge at
allokere nogle af de penge som ikke er
anvendt til lederseminar og lign. til at få et
professionelt firma til at opsætte dette.

Lukas kontakter Sabine om hjemmesiden og hvad hun
foreslår som løsning, da hjemmesiden f.eks. Ikke er
opdateret og den ikke virker på telefonen. Han vil indtil
næste møde undersøge om han kan rette op på disse
ting, og hvis det er en for uoverskuelig opgave, melder
han tilbage til bestyrelsen.

12. Punkt 12
Tryghedsudvalg [Lukas, 10 minutter]

a. Baggrund: Jeg tænker at lave en mulighed
for at indsende anonyme klager, samt
opsætte en mail til klager som der ikke er
anonym. Jeg ville gerne gøre mere, men jeg
synes samtidigt ikke at jeg ene mand kan
stå med alt ansvaret alene.

b. Senere vil jeg gerne lave en klagevejledning,
altså hvordan vi håndterer klager på en
ensartet måde. Tidshorisonten er muligvis i
løbet af sommerferien (no promises).

Lukas vil lave en mulighed for at indsende anonyme
klager gennem en google forms. Dette kan tilføjes i
nyhedsbrevet (evt. Bestyrelsesupdaten hvis han laver
denne), og så kan det indsættes i en underside på
hjemmesiden.
Lukas laver en klagevejledning primært til bestyrelsen og
også til dem, der evt. Vil lave en klage.

13. Punkt 13
København lokalbestyrelse

a. Baggrund: Hvordan står det til i Kbh

Lokalbestyrelse?

Clar fortæller: lokalbestyrelsen er efter hendes opfattelse brændt

meget ud. De andre har ikke ret meget overskud, og det gør det

svært at sidde i lokalbestyrelsen som ny. Der er brug for nye

kræfter.

Det forventes ikke at ret mange stiller op igen næste år.

Regitze trækker meget i lokalbestyrelsen, Clara overvejer at

Lukas har opfordret Clara til at lokalbestyrelsen skal
kontakte Landsbestyrelsen for at få støtte, hjælp og skabe
kontakter.

Clara føler, at hun mangler noget mere konkret om hvad
hun skal lave som økonomiansvarlig, særligt da hun ikke
har de gamle mails.
Laura sætter et økonomi-møde op med de
økonomiansvarlige i lokalbestyrelserne.



Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2022

Bestyrelsesmøde d.
[24.04.2022]

udsuppplere sig som økonomiansvarlig.

De er 5 i lokalbestyrelsen. (4 efter sommer, da en af dem

færdiguddannes).

14. Punkt 14

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1
Christian [Laura]

a. Baggrund: Christian vil bruge maj måned
på at lave en CB-strategi og planlægge
hvornår der kan lægges en ny TNT.

Orienteringspunkt 2
Internationale billeder til Carsten [Laura]

a. Baggrund: Carsten har bedt om at få
tilsendt ca. 3 billeder, der viser de mange
deltagere, fællesskabet og det faglige på de
internationale rejser. Dette skal bruges til
afrapportering til Østifterne senere på året.

b. Jeg sender nogle fra MM22 og EuRegMe22.

Orienteringspunkt 3

Carsten holder ferie [Laura]
a. Baggrund: Carsten holder ferie i uge 22 (28/5-3/6).
Orienteringspunkt 4
Loginproblemer [Lukas]
a. Baggrund: Vi får mange mails verørende
medlemmer som ikke kan logge ind, og dette skyldes at de
ikke har betalt deres kontigent. Sabine har styr på det.
Orienteringspunkt 5
FM22 update [Lukas]
a. Baggrund: Tilmeldingen er åben, og der er tilmeldt
seks personer indtil videre, men lovning på 64-65 personer.
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Vi er i gang med planlægning af informationsmøde, og med
hvad for noget mad vi skal have.


