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FORMALIA:
Hvor: Online

Referent:
Linnea

Ordstyrer:
Christian

Deltagere: Christian, Laura,
Lukas, Sohrab, Linnea

Ikke tilstede: Tidsperspektiv for
mødet: 1 time

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 afsluttende rapport med Kristine og lavet

regnskab for Tuborgfondets akutpulje.
● Deltaget i forberedelsesmøde til EuRegMe
● Skrevet og svaret mails

Lukas:
● Skrevet med København og Roskilde

Lokalbestyrelse

Sohrab:
●

Linnea:
● Sorteret i mails

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Ledelsesberetning [Laura, 15 min]
Baggrund: LB21 brugte følgende skabelon til ledelsesberetningen:

Ledelsesberetning | Årsrapport & regnskab f…
Alt det beskrivende/forklarende i relation til IMCCs lokalforeninger
og aktivitetsgrupper hører til redegørelsen. Kristine vil foreslå, at vi
blot arbejder videre i Carstens dokument, da sekretariatet allerede
har opdateret en del af det, og der derfor er "mindst" vi skal tage
os af i Carstens dokument.

NY - Ledelsesberetning _ Årsrapport & regnskab …

Laura skriver til Kristine, at vi stadig er i tvivl om, hvad vi
skal skrive i ledelsesberetningen, og at vi gerne vil have
lidt hjælp til det.
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 DUF-ansøgning _ Redegørelse _ Driftstilskud 20…
Af rapporten, som LB21 forberedte, er der flere afsnit der enten
skal slettes (det med rødt) eller skal omskrives en smule (det med
gult). I Carstens ark skal afsnittene om "Handleplanen",
"Organisationens generelle udvikling" tilrettes, så det bliver mere
anno 2021 frem for 2020
Afsnittet om sekretariatet bør ifølge Kristine af
proportionalitetshensyn gøres en del kortere.
Når vi skriver de sidste afsnit til ledelsesberetningen, er det en god
start at kigge i hhv. Handleplanen 2021, DUF-dokumentationsarket
2021 og/eller Årsberetningen, der blev præsenteret på GF21, for
inputs til, hvad der kan stå i de resterende afsnit. Selvfølgelig med
fokus på strategien også (den her:
https://imcc.dk/core/wp-content/uploads/2019/02/Strategien-for
-2020-22-2.pdf) .
Råd fra Kristine:
Alle bør kende til 1) tilskudsbekendtgørelsen og
2) læser denne tidslinje (Tidslinje siden november | Driftstilskud
2020),
DUF-redegørelsen (altså den, der ikke er ledelsesberetning) for
2020 (Ansøgning/redegørelse | Driftstilskud 2020) og
kommentarer til Albjergs eksterne revisionsprotokollat (Bilag 2 |
Bemærkninger til Albjergs revisionsrapport | Driftstilskud 2020).
Alt dette for det historiske perspektiv, og for at være sikre på, at
det retoriske er på plads.
Eks. er det uhyre(!!) vigtigt, at man beskriver lokale
arrangementer, som "for, af og med alle medlemmer i
lokalforeningen". Som i giga vigtigt. Måske er det dog mest
relevant for bestyrelsen 2023, men så ved I, hvad der skal med i en
overlevering :)
“I er velkomne til at sende forbi mig, hvis I vil have nogle ekstra
øjne på. Og jeg hopper også gerne med til et møde med jer, hvis I
ønsker lidt mere uddybende råd og forklaringer.”

Vi synes, det er svært at gengive, hvad der er sket i 2021, når ingen
af os har siddet i LB21.

6. Medicinfestival Odense [Laura, 10 min]
Baggrund: Medicin festival Odense har internt holdt møde og
diskuteret vores kriterier. Vi er fortsat meget interesserede i
samarbejdet.
Jf. Carstens kommentar om at dette bliver et krav om sekundært
medlemskab, hvis vi kræver, at alle deltagere tilmeldes IMCC, vil vi
komme i karambolage med DUF-tilskudsbekendtgørelsen. Derfor
foreslog jeg dem at vi giver aktiviteterne mulighed for at få taletid
under eventet og på den måde gøre IMCC medlemskabet frivilligt
og attraktivt af lyst og af engagement.
De vil holde et “sundhedsmekka” mandag på festivalen for
aktiviteterne og ønsker også at implementere IMCC til festerne,

Vi skriver alle nogle datoer i løbet af de næste 3 uger,
hvor vi kan, både online og offline. Laura formidler
herefter kontakten til Medicinfestival Odense og foreslår
dem nogle tidspunkter til et møde.

Laura kontakter DUF om hvorvidt det er muligt at kræve
at deltagerne er medlemmer.
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hvilket de har nogle ideer til.
De vil gerne holde et møde med os snarest for at afstemme
forventninger og lave et regelsæt. Jeg, Laura, kan godt deltage,
hvis det er i den kommende uge. Andre der vil med?

I tilskudsbekendtgørelsen paragraf 10 stk.2.2 side 13 står der:

"Kontingentet må heller ikke være blandet sammen med fx

deltagerbetalingen til en lejr eller et arrangement, hvor

kontingentet måske fremstår og opleves som en sekundær ting.

Organisationen må gerne stille som krav, at man skal være

medlem for at kunne deltage i et konkret arrangement, men DUF

accepterer ikke implicitte kontingentbetalinger eller lignende".

Vi tænker umiddelbart ikke, at det strider imod paragrafen, hvis de
blot melder sig ind i IMCC, inden de tilmelder sig arrangementet.
Det er der mange aktiviteter i IMCC, der gør i forvejen.

7. Underskrift til tilsagnet fra CISU [Laura, 5 min]
Baggrund: Vi skal tage stilling til om vi vil give   med-underskrift på
et tilsagn fra CISU til regeringen omkring modstand mod yderligere
nedskæringer i udviklingsbistanden.
Tidsfrist 7/4, men vi kan godt underskrive senere. Svaret sendes til
Camilla på cb@cisu.dk

Fælles brev - CISU og Globalt Fokus

Vi stemmer alle for at skrive under på brevet.
Christian skriver dette til CISU.

8. International update [Sohrab, 6 minutter]
Baggrund: Opdatering på hvad der foregår internationalt.
Opdatering på AM22, EuRegMe og evt. Andet.

Om 2 uger går EuRegMe igang. Der er blevet afholdt
forberedelsesmøde i KBH.

AM22: Nordmakedonien, som også afholdte MM22, ville gerne
afholde AM22, men de fik afslag fra IFMSA. Det er svært for
mellemøstlige og afrikanske lande at komme til Nordmakedonien,
fordi de får afslag på visum. IFMSA vil gerne sikre en stor diversitet
i lande til GA.
4 lande har givet udsagn for gerne at ville afholde AM22: Tyrkiet,
Uganda, Pakistan, Nigeria.

Der er ikke blevet lavet kald til AM endnu, fordi der endnu ikke er
fundet nogen host.
IFMSA siger, at de den 20. April har valgt host. Registration bliver i
maj.
Så må vi lave kald bagefter. Der er ikke så meget tid til at finde en
delegation og få folk til at registrere sig.

Der har været snak om, at AM22 blev i 2. Uge af august fremfor 1.
Uge - men vi regner med, at det er 1. Uge af august.

Vi afventer host til AM22, før vi laver kald. Vi forventer at
kunne finde en delegation til vores online
bestyrelsesmøde d. 5. Maj.

Sohrab anbefales at snakke med tidligere LB om, hvorvidt
en liste med internationale muligheder på IMCCs
hjemmeside fungerer.
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Det er svært for IFMSA at finde hosts til GAs og andre
internationale møder. Lige nu er der ingen kandidaturer til
EuRegMe23.

Lige nu er der lagt op til et hybrid AM22 for at sikre, at alle lande
kan deltage på den ene eller anden måde.

Sohrab får en masse mails om arrangementer uden om IFMSA, fx
et arrangement i Norge, men er i tvivl om, hvordan og hvor meget
der skal reklameres for det.
Sidste år opdaterede LB IMCCs hjemmeside med internationale
muligheder og reklamerede for dette i nyhedsbrevene.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1:
CC bestyrelsen på mails  [Laura]
Baggrund: Jeg vil gerne opfordre til, at vi cc’er resten af
bestyrelsen på mails når vi svarer folk. Dermed ved resten af
bestyrelsen når der er svaret på en mail, og så undgår vi at svare
dobbelt.


