Forretningsudvalgsmøde mandag d. 4 september
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Opgaver fra sidst
5. Støtte muligheder for at sende Bifrost til Palæstina - Carina
6. Procedure for personsager
7. Bifrost til Forenings cirkus – Carina
8. Rep 4
9. Udkast til opdatering af Bifrost Pulje reglerne
10. Godkendelse af ny forening
11. Opgaver til næste gang
12. Næste møde
13. Evaluering af DUF-ansøgningen – Maja
1. Valg af referent
- René er blevet valgt som referent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Det er godkendt på mail.
- Rep 3 referatet er efter rettelser, godkendt

3. Siden sidst
- Carina har holdt møde med Mohammed omkring samarbejdsaftalen,
og de kom frem til at forbeholdet, der kom fra Bifrosts
repræsentantskab, bliver taget til hensyn, ved at sætningen bliver
slettet.
- Carina og Maja har været til møde på DUF omkring støtte til
ungdomsledere udveksling til Palæstina. (3 måneders ophold)
- Maja har ringet rundt på vegne af Forum
- Jonas har været til arrangement på udenrigsmisteriet, omkring Brexit
(Jonas vil gerne have at vi helst sender 2 afsted)
Carina nævner at man kan sende supersoldater afsted
- Troels har taget de første skridt for at komme i
folkeoplysningsudvalget i Herning kommune.
- Jonas har sammen med Rollespilsfabrikken lavet en ansøgning på 3
millioner til at købe Hareskovshytten. Bifrosts har kommet med en
udtalelse omkring projektet i ansøgningen.
- René har været til møde med andet revisor selskab omkring billiger
revisor.
- Vi har opsagt vores kontor i huset, fra d. 31/10
4. Opgaver fra sidst
Maja skal opdatere Fastavals erfaringsdokument - udskydes
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Maja skal skrive til Jesper omkring Fantastiske Fælleskaber – Check
Maja skal lave oplæg til opsigelse af Huset - Check
Daniel skal lave KP tilmeldingsoplæg - Check
Carina skal sende Bifrost puljeansøgninger til René - Check
Carina skal forberede og indsende info punkt om Bait Byout – Check
Troels er ikke gået videre, med at finde funding til IT projekter i Bifrost.
5. Støtte muligheder for at sende Bifrost til Palæstina – Carina
Carina beder om at få 10.000 kr. til at sende folk ned til Palæstina til at
færdiggøre pilotprojektet i god stil.
Det er bliver enstemmigt vedtaget (Jonas, Carina og Maja er inhabile)
Pengene tages fra den sparrede husleje og aktiviteter.
6. Procedure for personsager
Der henføres til beslutningen fra REP 3 i 2016:
- Som udgangspunkt ønskes ingen udelukkelse
- Søg mægling
- Arrangører har sidste call

Der fremføres også tilføjelsen:
1. Personsagsbeslutninger skal tages af et beslutningsdygtigt FU
(minimum 3 medlemmer)
2. Personsager skal altid informeres om til FU efterfølgende

7. Bifrost til Forenings cirkus – Carina
René prøver at høre supersoldater om de har tid.
Vi vil hellere have folk laver boder fra deres lokalforeninger

8. Rep 4
René skal sørge for at folk kan sove samlet hele weekenden. Og prøve at
holde budgettet.
9. Udkast til opdatering af Bifrost Pulje reglerne
Maja efterspørger hvilke ændringer FU ser, altså hvilke punkter del
punkter diskuteres:
- Administration – løn til administration
- Transport
- Leje af location
- Forplejning
- Lave fokus-punkt til Strategi

10. Godkendelse af ny forening
Nordsjællands Rollespillere er godkendt som medlemsforening i Bifrost
11. Opgaver til næste gang
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12. Næste møde
D. 3 oktober

13. Evaluering af DUF-ansøgningen – Maja
Vi skal kigge på hvordan vi ikke nedpriotere foreningernes arbejde i at
udfylde DUF ansøgningen.

Vi prøver at indarbejde årets kritik punkter, det sker i arbejdsproceduren
i januar.
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