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FORMALIA:
Hvor:

Referent:
Sohrab

Ordstyrer:
Linnea

Deltagere:
Alle 5

Ikke tilstede:
Ingen

Tidsperspektiv for
mødet: 2 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:
● Snakket med Rikke
● Snakket med Carsten
● Haft overlevering med Rikke
● Prøvet at få overblik over grønne aktiviteter
● Sendt besked ud til alle lokbest om

opkvalificering
● Svaret og sendt mails

Laura:
●

Lukas:
● Fået overlevering fra Rikke
● Skrevet FM-inforpakke og evaluering
● Pakket nogle af FM-tingene ned
● Svaret mail, sendt mails

Sohrab:
● Været til eksamen

○ Bestået
● Registreret alle Early Delegates til AM
● Svaret på mails vedr. Sommerskole i Barcelona

og Portugal
● Promoveret August Meeting

Linnea:
● Snakket med Rikke
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Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Punkt 5
Status efter Rikkes afsked

- Der er overleveret til Lukas og Christian fra Rikke (dog
ikke verdens største overlevering, men Carsten og DUF
hjælper også).

Skal der ske en re-allokering af poster?
Ansættelse af nyt personale ifm. Rikkes gamle stilling

- Else, NAL i Ethiopien har skrevet til Linnea og er
interesseret i en stilling som stud hjælper

- Ansætte 2 på deltid eller 1 fuldtidsarbejder?
- Skal de være i samme by?
- PR medarbejder?

Øget arbejdsbyrde fra grønne område:
Underskrifter hver gang der skal sendes ansøgninger af sted
DUF-arbejdsbyrde ifm. Projekt-opstart og projekt-afslutning.

Hængepartier gr. Manglende afslutning af arbejde.

Der bliver talt om hvilke opgaver Christian skal have re-allokeret
fra sig til andre?

Trænergruppen skal organiseres
TNT træning vil vi gerne have arrangeret i DK.

Der skal skrives en anbefaling til Rikke

- Spørg Carsten og Sabine hvad de synes?
- Mht. Ansættelse af 2 på deltid eller 1 på

fuldtid og by og arbejdsopgaver.

6. Punkt 6
Møde med DUF næste uge

Sohrab tager med til næste møde (Eller forsøger
at bytte rundt på vagter)

- Fredag d. 17. Kl. 1530 ca.

7. Punkt 7
Udlæg i Grønne grupper
Nogle aktiviteter (Særligt grønne), er nødt til at lægge store beløb
ud, som derefter refunderes af Carsten.

- Dyrt og mulig hæmsko for de frivillige?
- Ikke alle kan lægge penge ud.

Pro vs. cons:

Cons:
- IMCC har historisk haft et problem med udlæggene,

- I 2017 skulle 400.000 afskrives fra budgettet,
fordi at pengene aldrig kom tilbage. Der var ikke
nogen dokumentation for hvor pengene var endt
henne.

Spørg andre grupper / DUF hvad de gør i andre
grupper mht. udlæg.
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Pros:

- Frigør de frivillige
- Gør så de ikke selv skal lægge penge ud (og være presset

på penge).

Kan man sikre sig at vide hvor penge ender henne, og hvor meget
der ender hvor?

For nuværende er der en låne-aftale man kan lave, også få
udlægget alligevel. Dog er der stadig penge der svinder på trods af
at folk skriver under.

Carsten er relativt kritisk anlagt over for idéen.

Lukas: Hvis det er over et vist beløb, så kan man evt. Tale sammen
med Carsten om udlæg? F.eks. Ved udlæg over 50.000 kroner.

Linnea: Bøvlet med lån af penge der ryger frem og tilbage.

Christian: Hvilken betydning vil det konkret have at beholde den
nuværende ordning for de grønne grupper? Er blevet spurgt til
Ethiopien gruppen.

Lukas: Kan vi høre andre grupper om hvad de gør?

8. Punkt 8

Mht. klageformular; Det er muligt at uploade ting direkte og
anonymt, men det koster penge (Gennem Surveymonkey). (4.000
kroner om året, for at man kan uploade filer anonymt).

Pros:
Anonymt

Cons:
For dyrt?
Accountability over for afsender?

9. Punkt 9
August Meeting 22

Ansøgerningerne bliver læst og vurderet :)

10. Punkt 10

Status på IMCC Esbjerg
Sexekspressen Esbjerg?

Kan man få rådgivning fra DUF mht. Opfyldelse af krav til
at få driftstilskuddet? IMCC er ved at løbe tør for energi af
hele tiden at være usikre på driftstilskuddet.

Tag fat i Carsten mht. DUf tilskuddet før det første punkt
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Skal man blive ved med at prøve at rekruttere til IMCC Esbjerg
Gøre os finansielt uafhængige af DUF?
Hvad er gjort, hvad mangler at blive gjort?

Der bliver diskuteret omkring pengene fra DUF.

Afvent og se hvad der sker fredag, og derefter tage
kontakt til Carsten, og derefter evt. Arranger et møde
med DUF?

11. Punkt 11

12. Punkt 12

13. Punkt 13

14. Punkt 14

Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1

Orienteringspunkt 2

Orienteringspunkt 3


