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FORMALIA:
Hvor:

Referent:
Linnea

Ordstyrer:
Laura

Deltagere: Laura, Lukas, Sohrab
og Linnea

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:
● Sorteret min indboks og svaret på mails
● Planlagt Forårsseminar
● Haft overlevering af trænergruppe og TNT med

Laura og Emma

Laura:
● Skrevet og sendt ansøgning til Lægeforeningen
● Haft dialog med PIT/ SMIT Århus/ København om

aktivitet
● Overlevering af Tuborgfondet Let’s Talk About

Health - et politisk IMCC med Bolette og Laura
(NB21)

● Folkemødet forberedelse
● Opsat farvefællesskabsmails med Sabine
● Svaret på mails

Lukas:
● Sendt bestyrelsesupdate februar
● Svaret på spørgsmål vedr. Folkemødet
● Haft kontakt med Rikke ift. Drejebog om

klagesager
● Haft kontakt med kbh lokalforening vedr. møde

hvor vi kan deltage samt PIT

Sohrab:
●

Linnea:
● Lavet invitation til lederseminar
● Haft dialog med Aalborg Lokalbestyrelse



Online Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2022

Bestyrelsesmøde d.
[23.02.2022]

● Været til møde med SAFU
● Svaret på mails
● Lavet mapper til resterende bestyrelsesmøder i

2022
● Sendt bestyrelsesreferater til Sabine
● Lavet udkast til handleplan
● Læst og skrevet kommentarer til Lauras

ansøgning til Lægeforeningen

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. Ida Lang Andersen om tipssystemet og
tilskudsbekendtgørelsen [Ekstern deltager Ida, 30 min.]
Baggrund: Ida er tidligere bestyrelsesmedlem i IMCC og sidder nu i
tipsudvalget ved DUF. Hun deltager på mødet for at fortælle os i
NB22 om tipssystemet og tilskudsbekendtgørelsen.
Hvis hun har mulighed for at deltage på et af vores fysiske møder
senere på året i enten KBH eller Århus, vil hun gerne fortælle om
historik på klagesager og det mere politiske i DUF.

SAFU: Består af udvekslingsorganisationer.
- Tidligere var vi i gruppe med URK, DFUNK osv., men URK

blev så store, at de overrulerede en regel, vi havde om, at
vi skiftede til at være repræsentant i DUF

- Derudover ville DUF lave tilskudsbekendtgørelsen om, så
vi ville hellere høre til SAFU.

- Resten af SAFU hører til en gruppe, hvor de får
penge på baggrund af deres medlemstal og
deres lokalforeninger.

Pointen med SAFU-møderne er at snakke om de referater forud for
møder, hvor der skal stemmes om nogle ting. Snakke om, hvad
vores holdninger er.

Idas slides:

Grupperinger:
A: Politiske (fx VU, SDU osv.)
B: Udvekslingsorganisationer (Resten af SAFU)
C: Humanitære organisationer (Her er IMCC nu)
D: Kulturelle, fx rollespil
E: Handicaporganisationer

Hvis man tilhører gruppe C og har individuelle medlemmer og
selvstændige lokalforeninger, modtager man et delvist skønnet
drifttilskud. Man får et fastsat beløb for antal lokalforeninger, man
har - og derudover modtager man et skønnet beløb. Dette
kommer an på antal medlemmer, antal arrangementer hvert år,
international aktivitet osv.
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Hvis man hører til gruppe A, B eller E, modtager man bare et
fastsat beløb afhængig af antal lokalforeninger og antal
medlemmer:

Ida anbefaler ikke, at vi kaster os ud i kampen med at blive flyttet
fra gruppe C til gruppe B.

Hvad skal vi være specielt opmærksomme på?
- At vi skal have 6 lokalforeninger, og de skal leve op til

kravene - regelmæssig aktivitet, mindst 10 medlemmer
(på ansøgningstidspunktet).

Vi skal dokumentere mindre i år, fordi vi har fået 2-årig
DUF-tilskud. Vi kan finde vejledning i dette på DUFs hjemmeside.

- Vi skal stadig skrive en ansøgning, men med et andet
ansøgningsskema end normalt.

Det giver god mening næste gang også at søge for 2 år

6. LUKKET PUNKT

7. LUKKET PUNKT

8. Dissektionsturen 2022 [Laura, 5 min]
Baggrund: Dissektionstursarrangørerne har spurgt om vi i
bestyrelsen giver grønt lys for at de kan begynde at planlægge
Dissektionsturen 2022.

De skal være opmærksomme på covid-restriktionerne.

Laura svarer dem og giver grønt lys til, at de må
påbegynde planlægningen.

9. LUKKET PUNKT

10. Hjerteforeningens landsuddeling (10 min.]
Baggrund: Hjerteforeningen uddeler som sædvanligt
hjertestartere, hvis man går 15 ruter. Skal vi opfordre imcc til at
deltage?

Sohrab laver et udkast til nyhedsbrevet og skriver til FFF
og hører, om de vil være med til at arrangere det.
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Hvis man deltager, får man en hjertestarter, et hjertestarterskab og
opsætningen af den. Den skal sættes op et offentligt sted i DK og
skal tilmeldes hjerteforeningen. Til en værdi af 30.000 kr.

Man kunne samle nogle IMCC’ere og gå ruterne, og så kunne man
lave en afstemning om, i hvilken lokalforening den skal sættes op.

Hvis vi får 30 IMCC’ere i hver by (og gå 2 og 2 sammen), kan vi få
en hjertestarter i hver by.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1: Ansøgning til Lægeforeningen  [Laura, 5
min]
Baggrund: Ansøgningen til Lægeforeningen har ikke en deadline,
men det er kutyme at den sendes i januar/ februar. Grundet
postyret med min brækkede ankel kom jeg senere i gang med den
end planlagt. Den er dog skrevet, rettet af Linnea og sendt nu.

Vi plejer at få beløbet, så det er lidt mere formelt, at vi sender en
ansøgning.
Orienteringspunkt 2: Farvefællesskabsmails  [Laura, 5 min]
Baggrund: Sabine har hjulpet mig med at få farvefællesskabsmails
op at køre. De sender nu til følgende mails:

groen@imcc.dk
3om1@imcc.dk
ashipti@imcc.dk
cambodia@imcc.dk
ethiopiaimccglobal@gmail.com
fair@imcc.dk
imccideast@imcc.dk
imccpalestine@gmail.com
imunzi@imcc.dk
kenyaimccglobal@gmail.com
nepal@imcc.dk
palestine@imcc.dk
rikke@imcc.dk
rwanda@imcc.dk
tamida@imcc.dk
gul@imcc.dk:
bamsehospital@imcc.dk
bamsehospitalet@imcc.dk
fff@imcc.dk
psykobs@imcc.dk
sexekspressen@imcc.dk
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rod@imcc.dk sender til:
ens.sundhed@imcc.dk
earth@imcc.dk
integreretsundhed@imcc.dk
norwho@imcc.dk
shine@imcc.dk
uaem@imcc.dk

blaa@imcc.dk:
dissektionstur@imcc.dk
exchange@imcc.dk
greenland@imcc.dk
preclinic@imcc.dk
pit@imcc.dk
research@imcc.dk

Orienteringspunkt 3: PIT/ SMIT København  [Laura, 5 min]
Baggrund: Korrespondance med PIT/ SMIT har klarlagt at
Århus-afdelingen er aktiv og har været det længe. Der er dog en
masse nye foreningsmedlemmer her, og de ønsker at gennemgå
en rebranding for at nå ud til flere og nye medlemmer.
København-afdelingen vil opstå så småt over næste semester. Der
er en enkelt medicinstuderende, der er interesseret i at opstarte
dette, men hun er på udveksling nu.

Sabine vil gerne hjælpe dem med at få opdateret hjemmesiden.

Lukas har sagt til KBH lokalafdeling, at de skal hjælpe den ene
studerende i KBH.
Orienteringspunkt 4: Kursuskalender opdatering [Laura, 5 min]
Baggrund: Efter at have undersøgt det nærmere er det svært at
lave en mere overskuelig kursuskalender end den CISU allerede
laver:
https://cisu.dk/Files/Filer/CISU/Kurser/CISU%20-%20Kursuskalend
er%20_%20Online%20version%2017-06-2021.pdf
DUF’s oversigt over kurser er svær at finde rundt i, men det er
måske også et for stort arbejde at lave en kursuskalender over
dette ift. udbyttet.
Måske vi bare skal blive bedre til at opfordre folk til at se om der er
nogle relevante kurser for dem?

Vi får ofte invitationsmails fra DUF om events, så vi kan bare give
budskabet videre til medlemmerne, når der er relevante kurser.


