Rapport från ICM 2008
För mer detaljerad info om 2008:s ICM hänvisas till ICM 2008 minutes (ska laddas upp här
när de finns) och till ICM mailings. Den här rapporten kommer att vara en kort
sammanfattning av mötet med besluten som togs, hur IAL röstade. Mer om vår upplevelse
finns i redovisningsrapporten som skrevs för FBM.
ICM 2008 hölls i Glencree centre for peace and reconciliation, i Wicklow mountains, ca 2030km söder om Dublin, den 10-14 december. Deltog från IAL gjorde Josefin Lindgren och
Ingrid Olsson, bade medlemmar i styrelsen 2008. 28 grenar var närvarande, varav 1 via proxy.
Efter ankomst och middag på kvällen den 10:e december hölls en ’newcomers-session’ för
nya deltagare på ICM. Både Ingrid och Josefin deltog. Det handlade mest om att gå igenom
de olika förkortningarna och termerna som används under ICM, samt att alla fick möjlighet att
ställa frågor.
Den första officiella mötesdagen, torsdagen bestod i huvudsak av information t ex rapport
från IS, rapport om ’action plan 2008’, rapport från IEC, presentation av den föreslagna
Action Plan 2009 det ’Peace resource pack’ som utvecklats efter SU4, presentation av VCV
Serbien som ville bli accepterad som gren, TRAIN fund (resefond för internationella
möten/seminarier) etc. Presentation av kandidater till IEC hölls: Grazyna Pulawska och Mihai
Crisan (president) hölls.
Fredagen inleddes med att VCV enhälligt valdes till fullvärdig SCI-gren. Resten av dagen
handlade om strategic planning. En ’external facilitator’, Marius från Litauen, höll i dagen
som inledde arbetet med SCI:s strategiska plan för åren 2010-2013. I huvudsak behandlade
dagen SCI:s vision, mission och värden. Alla var ense om att SCI:s vision stämmer överens
med vad vi vill att organisationen ska arbeta mot samt att missionen behöver specificeras. En
särskild grupp jobbade under kvällen med att ta fram en mer specificerad mission. Sedan hade
vi ’silent discusion’ och skrev ner på pappren vad vi ville att SCI:s värden skulle innebära.
Dagen avslutades med att vi delade upp oss i grupper som fokuserade på extension, image,
programs & activities, human resources och financial resources. Varje grupp tänkte på hur
situationen bör se ut om 5 år. Fredagens arbete, som ska användas som bas för det seminarium
som kommer att hållas våren 2009 och som har till uppgift att utarbeta den nya strategiska
planen, sammanfattades sedan av Marius. Sammanfattningen finns här.
Under lördagen togs beslut om att acceptera redovisningen från 2007. Information gavs om
preliminär redovisning från 2008, budget 2009SCI-wiki, och SCI-Italiens online placement
system, och diskussion om bransch contributions för 2009 hölls. En presentation av PR och
fundraising hölls och även två rekommendationer från branscher gicks igenom: EEM
(Evaluation Exchange Meeting) and ’Joint use of SCI’. Även workshops om internal
communication, bransch linking and support, Quality managment and WG roles and support.
Josefin & Ingrid deltog i de två förstnämnda.
Söndagen var dagen då de flesta besluten togs. Här en sammanfattning: för information om
vad allt konkret innebär, se Minutes eller kontakta Ingrid & Josefin. 28 brancher var
närvarande.
1) Fyra ’urgent resolutions’ sattes på agendan: resolution om NICE Japans status,
resolution om Asien LTV/Asian Development Program, resolution om online
placement software, resolution om kriteria för fundraising.

2) Röstning om från IEC föreslagna kriterier för de två fonderna Mauderli fund
och Peace Education fund (PEF). IAL röstade för förslaget. Båda kriterierna antogs.
3) Röstning om WG status: Abya yala, African WG, Asian Int WG, YUWG, SAVA
och LTEG antogs som officiella WG’s. IAL röstade ja till alla.
4) Röstning om IEC kandidater, både Mihai och Grazyna valdes, med 27 respektive 25
röster för. IAL röstade för båda kandidaterna.
5) Röstning om partnerorganisationer: Listan med föreslagna organisation (se mailing
3, dokument I/ICM/08/03/05-06) antogs enhälligt med följande undantag: Förslaget
från Abya yala om att göra överenskommelsen med Vive Mexico unilateralt (de kan
bara skicka till oss, vi inte till dem) antogs med 20 röster för. IAL röstade för.
Greenway Thailand: förslag från SCI-Italien om att inte ha partnerskap; antogs med 5
röster för, 4 emot, 13 blankt och 6 abstention: accepterades men ’follow up’ ska göras.
IAL röstade blankt. Genctur Turkiet: förslaget från SCI-Italien om att inte ha
partnerskap avslogs; organisationen antogs med 19 röster för som partner. IAL röstade
för att ha dem som partner. Duria Ivory Coast: SCI-Italien ville inte ha partner men
Africa WG rekommenderade dem som partner. Organisationen accepterades som
partner med 19 röster för. IAL röstade blankt. VIS USA blev inte accepterad som
partner (utbyte måste stoppas under de kommande två åren) med 1 röst för, 4 röster
emot, 19 blankt och 4 abstentions. IAL röstade blankt. I fallet NICE Japan följdes
rekommendationen från SCI-Japan om att inte acceptera dem som partner då de inte
haft kontakt med SCI-Japan som reglerna säger; fortsatta kontaktförsök ska dock göras
och de kvarstår som ’kontakt’, dvs utbyte måste inte upphöra. Förslaget röstades för
med 27 röster för. IAL röstade för.
6) Information om ’guidelines’ för Work of SCI in conflict areas.
7) Presentation av workshops om Strategic Planning + Presentation av workshops från
lördagen.
8) Recommendations/resolutions:
a) Joint Use of SCI: Antogs med 23 röster för, 1 röst mot samt 4 abstentions. IAL röstade
’abstention’ med hänvisning till att detta redan står i konstitutionen och att omröstning om
detta förslag alltså var onödig.
b) EEM: (se I/ICM/08/03/08 för mer info om detta). SCI-Tyskland hade en ammendment
om att ändra tidsplanen för detta. Denna avslogs. Ännu en ammendment hade gjorts av
SCI-CH, SCI-Utilapu, SCI-It, VCV Serbia och som nytillkommen IAL Sweden. IAL
menade att TEM fyllt sin funktion och inte längre behövs samt att utvärdering är det som
behövs, EEM behövs. Detta hade debatterats även under lördagen. Ammendment antogs
med 19 röster för. IAL var drivande i denna fråga. Beslutet innebär att EEM kommer
att hållas under hösten 2009 och att 2009 års TEM blir det sista. Se Minutes.
c) Bransch Contribution System: Det förslag som innan ICM hade framlagt av SCI-CH
hade 4 föreslagna ammendments. Det förslag som antogs innebar att i tillägg till den
ursprunglige beräkningen räknades antalet anställd personal (i %) X 0,5 plus att SCI
Slovenia och VSI USA flyttades från grupp 3 till grupp 2. För IAL:s del innebär det en
sänkning på runt 1% jämfört med 2008.
d) Online Placement Software: Efter ett förslag från SCI-It kommer SCI att utveckla den
placement software som med stor framgång använts av SCI-It under 2008. En post i
budgeten på 1800€ för 2009 sattes i och med beslutet. IAL kommer att vara med i den
pilotgrupp som ska använda sig av systemet redan under 2009.
e) Asian LTV & Asian Development Program: (stöddes av 16 brancher): förslaget röstades
för med 2o röster för. IAL röstade blankt. Detta innebar att en post i budgeten avsattes för
ADP.

f) Ethical Criteria for fundraising: Stöddes av IAL. Förslaget innebär att kriteria ska tas
fram av fundraiser under 2009 och att en omröstning om att anta dessa officiellt ska hållas
under ICM 2009. Antogs med 22 röster för. IAL röstade för.
g) Plan of Action 2009: Antogs enhälligt.
h) Budget 2009: antogs med 25 röster för efter att en post á 500€ för Peace Messenger
Handbook hade lagt till. Här finns en elektronisk kopia av budgeten:
10) ICM 2010 kommer att hållas på Mauritius.

