Referat FU møde d. 16-8-2017
Til stede: Maja, Carina, Jonas Z, Daniel og René
1. Valg af referent
René er valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Det er godkendt

3. Siden sidst
- Vi har været i gang med palæstinenserne, som var her oppe til sommerskole, og
Carina besøger dem i november.
- Supersoldater startede d. 1 august. Der var 10 ansøgere
- Vi har holdt møder med flygtningehjælp fra Græsted
- Vi har været på Folkemødet i juni, hvor Nicolai holdt tale i DUF teltet
- Strategi-gruppen holder møde d. 22 august, så der kan præsenteres til REP
- Jonas hjælper Rollespilsfabrikken, med at skrive ansøgning til køb af
Harreskovshytten hvor der er deadline 15/9
- Vi har været på besøg til: Orkernes Sommerskole, Rollespilsfabrikkens
sommerlejr, Palæstina projektet

4. Opgaver fra sidst
Alt er blevet fikset
Der skal dog gives en melding til Charles, om at han ikke behøves at rejse fra
Finland til DK for at holde foredrag
Maja skal opdatere Fastaval erfaringsdokumentet

5. Knutepunkt 2018
Supersoldaterne melder at de har fået reserveret 10 billetter, og beder om at få
ekstra funding til den 10 billet, hvilket drejer sig om ca. 1765 DKK
FU beslutter IKKE at give funding til det, men kun vil sende 8 personer, og at
opkræve 300 kr. pr billet, for at skabe egenbetaling, for at skabe højere
engagement.
3 af billetterne er reserveret. en til en tur-leder/sikkerhedsperson og to til
supersoldaterne.
Daniel står for at åbne tilmeldingen inden REP 4
- Carina nævner at processen skal være tydelig.
Tilmeldingen bliver præsenteret til REP3
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6. Orkerne kommer! hvad gør vi fremover
FU mener at sommerskolen skal køre videre! Men budgettet kan først laves når
de nye tal kommer fra DUF.
Der drømmes også om at arrangørkurser kan fortsætte.
Det præsenteres til REP 4 - Daniel er in charge

7. Frivillig flygtningehjælp
Maja informerer om at vi har søgt 700.000 til et integrationsprojekt, om at starte
rollespil op i Græsted. Det sker i samarbejde med foreningen frivillig
flygtningehjælp. Det er inspireret lidt af Imperie projektet.
8. Samarbejde Bait Byout (Palæstina-projektet)
Carina informerer om projektet.
Og fortæller om crowdfunding delen af projektet.

9. Rep 3
- Program
Opsigelse af Huset - hvilket hele FU bakker op om – afstemning
Bait Byout – Carina – Infopunkt
Super soldater – hvad laver de og hvad skal de lave – infopunkt
Forum 2017 – René – Infopunkt
KP tilmeldings info – Daniel – infopunkt/arbejdspunkt
- Opkvalificering
Der kommer foredrag fra Martin Andersen

10. Strategien
Maja informerer om at strategi gruppen holder møde på tirsdag.
Forklarer kort at vi gerne vil arbejde med kommunikation (lige nu specifikt
rekruttering) og rollespil som metode.
Carina ønsker at der også kommer et fortsat fokus på kompetenceudvikling

11. Super soldaterne
René forklarer om supersoldaternes ophæng.
René er generalsekretær

12. Fantastiske Fællesskaber
FU melder at Bifrost gerne vil bakke op omkring projektet
Og skal Bifrost smide penge i det, så vil vi gerne have en plan præsenteret til rep.
Maja skriver svar til Jesper

13. Forum 17
- Forenings Tivoli
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Maja er ansvarlig for projektet, og forklarer om at foreningerne skal lave boder,
som folk kan besøge.
- Bifrost oplæg
Maja holder strategi oplæg på Forum, men vil gerne have inputs til at gøre det
mere interaktivt.
- Scenarie præsentationer
Foreningerne bliver også præsenteret at der kommer
scenariepræsentationsbazar om søndagen til Forum
- Bifrosts tilstedeværelse
Bifrost betaler for supersoldaternes billetter. For ikke at gøre forskel på folk, så
er der ingen fra REP der bliver sendt derover for at arbejde. Alle bliver sendt af
sted for at være Bifrost repræsentanter.

14. Opgaver til næste gang

Maja skal opdateret Fastavals erfaringsdokument
Maja skal skrive til Jesper omkring Fantastiske Fælleskaber
Maja skal lave oplæg til opsigelse af Huset
Daniel skal lave KP tilmeldingsoplæg
Carina skal sende Bifrost puljeansøgninger til René
Carina skal forberede og indsende info punkt om Bait Byout
15. Næste møde
Næste møde er planlagt til d. 5. september
og der også planlagt møde d. 3. oktober

16. Evt.
- Info om sikkerhedsarbejde
Carina vil gerne have et oplæg/plan klar til REP 4. Hun står selv med det.
- Budget
René præsenterer en økonomisk status
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