Forretningsudvalgsmøde Torsdag den 13 april kl 10 på Mariagerfjord
Gymnasium (Bifrost hjørnet)
Tilstede: Daniel, Carina, Maja, samt med besøg fra Oliver Nøglebæk, Søren
Ebbehøj, Tora og et par andre. NB. Mødet var åbent.

1. Valg af referent
a. Troels Thylstrup den ærede næstformand og højtelskede leder er
blevet valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Det skal sikres en bedre kommunikation til René og at referater og
andre dokumenter fra møderne når ham
3. Siden sidst
a. Maja og Tora
i. 16-17/3-17
1. Information: Sammenlægning af Rottehullet og
Solhverv
a. Det blev enstemmig vedtaget i de to
lokalforeninger, og sammenlægningen gik
igennem.
b. Maja og Jonas har holdt møde:
c. 22/3-17
i. om Bifrost på Fastaval
d. 30/3-17
i. om Bifrost på Fastaval
e. 4/4-17
i. Design af roll-up
f. Carina har holdt møde med Muhammed fra ”Beit Byout”(PFF)
i. 6/4-17 første projektmøde
ii. Der er kommet en bevilling igennem, Caring står for den
danske del Muhammet for den Palæstineske del.
iii. Benspænd
1. Kønskultur normer
2. eventyr
iv. Bliver afholdt sammen med OK-sommerskole
v. Samarbejde med Fastaval
g. Der er blevet fondet af DUF Mena ca. 160k
4. Opgaver fra sidst
a. Maja:
i. Skriver udkast jf. oplæg om bureaukrati til næste REPmøde, hvor vi udarbejder samlet forslag til godkendelse på
2. rep-møde. Evt. også med templetes.
1. Der mangler templates (de blev klar senere)
b. Carina:
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i. Tekst til Bifrostpulje og Udveklingsudvalgs roll-up.
1. Done
c. Jonas:
i. Sætter sig med Carina og laver design på roll-ups
1. Done
d. Daniel:
i. Tager fat i René og finder ud af om der er penge i overskud
til flere førstehjælpskurser.
1. Har ikke fået fat i René
ii. Sørger for René skal finde ud af hvem der har nøgler
(konsulter Joachim Dittman) og samle dem ind fra folk der
ikke burde have dem dvs. folk der ikke er FU, Sekretariatet
eller REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger
sekretariatet. Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en
ekstra nøgle til Carina.
1. Har ikke fået fat i René
iii. Tager fat i Jonas Hedegaard om facilitering af strategi og
opkvalificering.
1. Jonas Hedegaard hjælper gerne med Opkval og
Strategi
iv. Sender call for afrapporteringer fra KP.
1. Er sendt, mangler respons

e. René:
i. Bifrostnavneskilte til REPmedlemmer. Der skal laves et til
de nye + Maja.
1. Det skal der følges op på
ii. René skal finde ud af hvem der har nøgler (konsulter
Joachim Dittman) og samle dem ind fra folk der ikke burde
have dem dvs. folk der ikke er FU, Sekretariatet eller
REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger sekretariatet.
Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en ekstra nøgle til
Carina.
1. Det skal der følges op på
f. Troels:
i. Undersøger fundingmuligheder for Bifrost IT videre
1. Er ikke kommet videre
ii. Indhenter priser og deadlines for roll-ups.
1. Der er lavet en roll-up
5. Repræsenantskabs møde 2
a. Opkvalifikation
i. Ledelse af frivillige – Jonas Hedegaard er klar til at hjælpe
og er booket
b. Punkter til rep. mødet
i. Strategi
1. Code of Conduct
ii. Arbejdsblok
1. Lørdag eftermiddag
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2. Rundringning
a. DUF
3. Nyhedsbrev
iii. Forretningsorden
1. Godkendelse
iv. Sommeraktiviteter
1. Bait Byout (PFF)
2. Sommerskole
3. Sommerscenariet
c. andet indhold
i. Valg af repræsentant til Bifrost Komiteen
6. Opdatering af forretningsorden
a. Maja har fremlagt ny forretningsorden der skal præsenteres til
Repræsentantskabet med henblik på at blive vedtaget
7. Strategi 2018
a. valg af tovholdere
i. Maja er tovholder
8. Bifrost komite ansøgning
a. De er blevet bevilget kr. 1.000,- og der opfordres til revidering af
kommende bugdetter.
9. Godkendelse af Hobro Rollespilsforening
a. De er blevet godkendt.
i. René sender information til dem.
10. Opgaver til næste gang
a. Maja
i. skal skrive brødtekst på ledelsesberetningspunkter
ii. Kigge GDÅ ansøgning igennem inden René sender den. (den
blev aldrig tilsendt til Maja ed.)
b. Daniel
i. Tager fat i René og finder ud af om der er penge i overskud
til flere førstehjælpskurser.
ii. Sørger for René skal finde ud af hvem der har nøgler
(konsulter Joachim Dittman) og samle dem ind fra folk der
ikke burde have dem dvs. folk der ikke er FU, Sekretariatet
eller REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger
sekretariatet. Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en
ekstra nøgle til Carina.
iii. Følger op med Jonas Hedegaard
iv. Følger op på Call fra KP-gruppen
v. Opfordre Bifrost komiteen til at revidere deres budget
c. Troels
i. Undersøger fundingmuligheder videre
d. René
i. Sende information om optagelse til Hobro
Rollespilsforening
ii. Sende ansøgning til DUF om GDÅ (ansøgning er sendt)
11. Næste møde
a. 18/5-17 kl. 18.30 soisning kl. 17.30
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12. evt.
a. Rasmus Teilman skal overlevere udveklslingspuljen. (Joyce tager
den)
i. Carina og Maja går fælles front
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