Bifrost Strategi 2018-2020
Vores Bifrost. Mere Bifrost.
Kommunikation har været Bifrosts akilleshæl siden vi blev stiftet. Vi vil skabe et fundament for
bedre intern og ekstern kommunikation, og på vejen skabe en større og mere
sammenhængende landsforening. Vi er dem de andre gerne vil lege med og nu skal vi blive
bedre til at fortælle omverdenen hvorfor. Det vil vi bruge de næste tre år på.

Vores Bifrost…
For at vise verden hvor fantastiske vi er, skal vi kunne formidle hvad rollespil som metode er
og hvad den kan. Hvis vi ikke definerer det nu, kommer omverdenen til at gøre det for os. Vi
skal derfor definere, udvikle og udgive det essentielle i alle Bifrostaktiviteter der bruger roller
på kreativ vis - rollespil som metode - så vi kommunikerer som et samlet fællesskab.

… Mere Bifrost
Mere Bifrost betyder flere medlemmer i lokalforeningerne! Vi vil samle erfaringer igennem en
rekrutteringsindsats. Her vil vi afprøve rekrutteringsmetoder, som er valgt ud fra den enkelte
lokalforenings behov. Arbejdet skal ende ud i en nedskrevet rekrutteringsstrategi som kan
bruges af lokalforeningerne til at sikre en kontinuerlig medlemstilstrømning.

Mål for Bifrosts strategi 2018-2020
Formulere rollespil som metode
- Vi skal ud i lokalforeningerne og fortælle om rollespil som metode i 2020.
- Vi skal i de nationale medier fem gange inden 2020.
- Vi skal udgive en bog om rollespil som metode i 2020.
Rekruttere 500 nye medlemmer inden 2020
- Vi skal samarbejde med lokalforeningerne om skræddersyede rekrutteringsindsatser.
- Vi skal skabe en materiale- og pengepulje til at fremme lokalt samarbejde med henblik på
rekruttering.
- Vi skal formulere en rekrutteringsstrategi, til at sikre fremadrettet medlemstilstrømning i
lokalforeningerne.
Være tilstede i lokalforeningerne
- Vi skal opkvalificere Repræsentantskabet til at kommunikere rollespil.
- Vi skal besøge over halvdelen af alle lokalforeninger inden 2019.
- Vi skal have besøgt alle lokalforeninger inden udgangen af 2020.

Fundamentet er lagt. Vi bygger videre.
Bifrosts Strategi 2016-2017 ”Fremtidens Lokalforening” har lagt et godt fundament for det
arbejde der ligger fremadrettet. Vi vil bruge grundstenene - kurser, foreningsbesøg og
opkvalificering af Repræsentantskabet - som et aktivt redskab til at opnå målene for Bifrosts
strategi 2018-2020 “Vores Bifrost. Mere Bifrost.”. Når vi kommunikerer samlet om rollespil
som metode, og er mange om det, kan vi i langt højere grad begynde at sætte rollespil på
den politiske dagsorden i 2021.
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