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FORMALIA:
Hvor:

Referent:
Linnea

Ordstyrer:
Christian

Deltagere: Laura, Lukas,
Christian, Sohrab og Linnea

Ikke tilstede: 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:
●

Laura:
● Holdt møde med mediciner-festivalen/ Ruskilde i

Odense
● Haft telefonsamtale med Cathrine fra DUF
● Svaret på mails

Lukas:
● FM-mails
● Opsætning af FM-konto
● Svaret mails

Sohrab:
●

Linnea:
● Haft telefonmøde med Carsten
● Haft telefonsamtale med Charlotte fra DUF
● Svaret på mails
● Ryddet op i mails

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt

5. LUKKET PUNKT, [Linnea, 30 min.]

6. Penge til opkvalificering af lokalbestyrelserne [Christian, 20
min]
Baggrund: Aarhus LokBest (6 medlemmer) har kontaktet mig mhp.

Laura undersøger, hvor mange penge der er tilbage fra
Let’s Talk About Health-bevillingen, og om vi kan bruge
nogle penge derfra.
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at få at vide hvor mange penge der er sat af til opkvalificering af
lokalbestyrelsesmedlemmerne. Der skulle, efter sigende, være sat
2000 kr/medlem af sidste år, men efter at have snakket med
Carsten ved jeg at der kun er budgetteret med 20000 kr til alle
LokBest. Aarhus LokBest vil gerne på Sommerhøjskole med Læger
Uden Grænser samt DUF lederkursus. Jeg mener at vi bør
prioritere at opkvalificere lokbest-medlemmer, da de ofte er vores
mest engagerede frivillige, men vi skal finde ud af hvordan vi
tilpasser budgettet så alle LokBest medlemmer har lige mulighed
for opkvalificering.

Det er vigtigt at opkvalificere lokalbestyrelsesmedlemmer, da de
kan blive fremtidige landsbestyrelsesmedlemmer.

Kan det høre under Let’s Talk About Health-Tuborg Fonden? Hvor
mange penge er der tilbage?

- Der skal også være penge tilbage til en TNT.

Skal vi lave en pulje til lokalbestyrelserne, hvor de kan søge penge
til arrangementer som disse?

Christian undersøger, hvem der kan komme på DUF
lederkursus, og hvor mange pladser vi har. Han snakker
desuden med Laura og Carsten om, hvilke muligheder der
er for at opjustere pengene til lokalbestyrelserne?
Derefter vurderer vi, hvorvidt vi skal lave en pulje til
lokalbestyrelserne.

7. LinkedIn [Christian, 10 min]
Baggrund: Christian er ved at få adgang til LinkedIn, og vil gerne
bruge det til at dele aktiviteter som vi gerne vil have dissemineret i
et mere professionelt miljø - hvordan skal vi bedst indhente
informationer til sådan opslag? Som del af nyhedsbrevet? Separat
email?

Tidl. forperson Laura har lovet at tjekke, om hun kan få adgang til
LinkedIn.

Laura har snakket med Holland, da hun var til EuRegMe, som
brugte noget lign., til at promovere sig politisk. De fik desuden
sponsorater gn. LinkedIn, fordi man virksomheder kigger der.

Christian afventer at tidl. Forperson Laura forhåbentlig får
adgang til LinkedIn-kontoen, og derefter udarbejder han
en plan for, hvordan man bruger LinkedIn-kontoen.

8. Møde i Aalborg [Lukas, 10 min.]
Baggrund: Er der styr på vores møde i Aalborg?

Linnea har skrevet til Aalborg Lokalbest. Og sagt, at vi
kommer, og spurgt om de har et lokale vi kan være i.

Lukas og Sohrab flyver derop sammen, og Christian
kommer dagen før. Linnea finder ud af sin transport.

Linnea skriver til resten af LB, når hun har hørt fra
Aalborg.

9. GF 2022 [Lukas, 5 min]
Baggrund: Hvor langt er vi med planlægningen af GF22?

Ankersminde er booket.

Ansvaret for GF plejede at gå på tur mellem lokalbestyrelserne.
Skal vi starte denne rotationsordning igen?

Christian kontakter Odense Lokalbestyrelse og hører, om
de vil være med til at planlægge GF.
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Christian er tovholder.

10. Udvælgelse af delegationen August Meeting 22 [Sohrab, 49
minutter]
Baggrund: Der er kommet 7 ansøgninger til August Meeting 22 i
Istanbul. Vi har 16 pladser, sender muligvis 8 af sted (Måske flere?)
Vi skal diskutere og beslutte hvor mange vi vil sende af sted, og
hvem af de fra den første ansøgningsrunde vi vil sende af sted.

Det plejer at være en god motivationsfaktor for at søge i LB, når
man har været på AM. Så det er et argument for at åbne kaldet
igen.

Det kommer til at koste en del mere, at vi åbner et second call. Da
vi så overskrider early fee, og derfor kommer det til at koste lidt
mere i egenbetaling for deltagerne.

Hvem skal vi sende afsted?

Sohrab finder ud af, om der er budgetteret til at sende 16
afsted. Han hører først tidl. LB-medlem Emma, og
derefter Carsten hvis hun ikke har svaret.
Hvis der er økonomi til 16, så åbner Sohrab et nyt kald
uden at snakke med os om det. Er der ikke, kontakter han
os andre i LB, inden han åbner kaldet.

Den foreløbige delegation udvælges.

Orienteringspunkter

IMCC Earth  [Lukas]

Baggrund: IMCC Earth har officielt forladt IMCC, og er blevet til
Medicinere for klimaet.
Laura på exchange  [Laura]

Baggrund: Laura er på Exchange-ophold i Ghana i maj og vil derfor
ikke være lige så tilgængelig i denne periode.
Medicinerfestival [Laura]

Baggrund: Ifølge Carsten har de meldt sig ind i IMCC i tirsdags som

et udvalg.

Folkemøde [Lukas]

Baggrund: Der er 23 tilmeldinger nu.


