Referat for Repræsentantskabs møde II d. 21-23 april 2017
Tilstede er : Maja Løvbakke, Sean Sebastian Nielsen, Jef Melkersson, Astrid Budolfsen, Jakob Schulz, Troels Thylstrup, Katja
Vinding, Carina Enggård, Sebastian Boiken, Jannick Vangkilde, Rene Bokær, Daniel Würtz, John Peter James Joyce, Nikolaj Oksen,
Jonas Zimsen og Tora de Boer.

Lørdag
Kl. 10.45 – 11.00 Formalia
Tora er valgt til referent, Jonas tager over kl. 15.45
Daniel er valgt til ordstyrer
Kl. 11.00 – 11.20 Bifrostpris Komiteen (valg af person til den) – René – afstemning
Der skal vælges en person til komiteen der vælger årets ildsjæl og bifald. De har bedt om at der kommer en med fra
repræsentant skabet.
Opstillede: Troels, Jakob.
Jævnfør forretningsordenen foregår personvalg som lukket afstemning.
Troels er valgt til komiteen
Kl. 11.20 – 11.45 Strategi plan – Maja – information
Hvad skal Bifrost arbejde med i fremtiden
Strategien danner rammen for hvordan Bifrost ligger sin energi og prioriteringer.
Processen:
o
Opstartsmøde 10/5, den kreative proces begynder
o
Præsentation på REP 3
o
”Finskrivning”
o
Godkendelse på REP 4
o
Vedtagelse på general forsamlingen.
Det er også en mulighed at udvide perioden af den nuværende strategi ”Fremtidens lokalforening.
Hvem vil gerne arbejde med strategien fremafrettet: Nikolaj, Joyce, Maja, Daniel, Jakob, Tora og Jef

Kl. 11.45 – 12.00 Siden sidst
Jef
o
Snak i egen forening
Astrid:
o
Lavet tur til Troa til Orkerne kommer, 17-19. marts
o
Troa tur til Forum 19. April
o
Duf ansøgning…
o
GF hos babylon 29. Jan
Jakob
o
Dufansøgning for babylon Feb
Nikolaj
o
13. april møde i kommunikations udvalget med Katja
o
Skrevet på fond ansøgning 7. Feb
o
Fået lavet mailkonto til foreningen.
Troels
o
Dufansøgning 1. Marts + 6. Marts
o
Fastaval barvagt
Katja
o
Nyhedsbrev løbende efter 6. Feb udgivet 15. Marts
o
Dragon factory bestyrelsesmøde 1. marts med Rene
Carina
o
Møde om palæstina samarbejde 8. April
o
Fastaval
Jannick
o
21. april møde med J-pop
o
Fastaval cafevagt
o
18/4 møde med kompani gotheim omkring knudepunkt
Joyce
o
Babylon GF 29. jan
o
Opfølgning på duf ansøgning jævnfør
o
Møde med nyopstartet Dansk brætspil forening i Marts,
o
Markedsundersøgelse møde slut februar
o
Klippet bifrost TV start April
Tora
o
28/1 GF DGL – Randers
o
17/2 GF Einherjerne Århus
o
18/2 GF Troa Aalborg
o
18/2 Rep på Bodega con snak med rottehullet og solhverv
o
24-26 feb KP som kontaktperson til unge mennsker med Daniel
o
17/3 GF Solhvervet Odense m. Maja
o
18/3 GF Rottehullet Odense m. Maja
o
12-16 April Fastaval – Barvagt og duf ansøgnings arbejde
o
Løbende siden sidst REP 1 koordinering af indsats på duf ansøgningen
Maja
o
12. - 16. Apr. Rep fastaval med Zimsen og Åbnet fu møde på fastaval
Sean
o
24. 26. feb rep på KP
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o
Daniel
o
Rene
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Boiken
o
o

Overbevidst thyrf om at blive i bifrost, slut marts
12-16. apr Cafevagt på fastaval
19. feb hareskoven GF
22/2 møde med roskilde festival kommunikations udvalg
25/2 for lokal foreninger på GG festival
28/2 møde om supersoldat, med jonas
3/3 hjalp ungarrangør gruppe med hjerte rimer på smerte
6/3 forum location scouting
7/3 møde med j-pop med boiken, om at bruge bifost og rabat på filmgear
8/3 møde med klubmeo, app interface, vil gerne tilbyde bifrost det gratis
17/3 arrangør kursus 3 i samarbejde med orkerne kommer.
21/3 møde med filmhold fra dk4 vil lave dokumentar om subkulturer/rollesil
5/4 Rekruterringsprojekt i randers for skoler,
19/4 GF i friluftsrådet, lærte noget om hvordan man holder generalforsamlinger. Aftalt møde med mulig revisor
21/4 møde med j pop kai
Hvervningtur med game over hate,

Pause

Kl. 12.00 – 13.40 Ændringsforslag til forretningsorden – Maja – afstemning
Der bliver bedt om at ændringerne bliver gennemgået, og dette blev i mødekommet.
Der er begæret afstemning om præcisering af hvornår der skal være skriftlige afstemninger.
o
Det er vedtaget at der er ved personvalg med 2 eller flere opstillede skal det være en skriftlig afstemning.
Der er løbende blevet diskuteret, præciseringer og omformuleringer.
Afstemning om godkendelse af forretningsorden og evalueringsdokument - Vedtaget
Generalsekretæren ønsker lov til at lave tilføjelser i forretningsorden og kompetencedokumentet. – Vedtaget
Frokost
Mødeleder: Maja
Kl. 14.45 – 15.15 Sommeraktiviteter, hvem er hvor? – Daniel – proces
-

13-14 May Panatria:

-

May 20, 2017 – Skydetur med Milsim: Daniel Måsker: Joyce

-

May 25, 2017 - Krigslive XIII: Joyce, Daniel, Rene, Astrid, Katja

-

May 25, Legendernes Verden: Carina

-

June 03, 2017 – Trylleslottet: Troels,

-

2-4 juni, 2017 Panatria:

-

10. Juni Grill og warstories Troa fest: Rep-invieret måske Maja

-

June 17, 2017 - Drone Vågner: Den Røde Gud: Tora, måske astrid og Nikolaj

-

June 23, 2017 - Hunger Royale 2: Tora, astrid, M. Joyce

-

June 30, 2017 - Esbjerg Ghoul: M. Tora

-

July 04, 2017 - Sunfall 2017: Joyce, Carina, Jef

-

Juli 06, 2017 - Khypris - år 1 rerun: Tora, Spiller: Nikolaj

-

10-14 juli Fabrikkens sommerlejr: Rene og Carina

-

10. – 16. Juli Dragonfactory Sommer rollelejr: måske Maja

-

July 12, 2017 - Rom & Dukater 4: Daniel, Joyce M. Tora

-

July 19, 2017 - Lindängen International Boarding School: Maja, Måkse Nikolaj Spiller: Tora, Rene

-

Juli 21, 2017 - Stikkerdalens Perle: Måske, Astrid Jannick

-

5.-6 August – Panatria: Sean Måske Astrid,

-

11.-14 august, Libertartia: Jakob, Maja, joyce.

-

August 5., 2017 - Da Torskeben blev Myrdet: Jannick, Daniel og Troels Måske: Tora, Maja, Nikolaj, Jef

-

19. August – Havefest – Rep inviteret

-

August 31, 2017 – Mittererbst – Jannick, Måske Astrid

Kl. 15.15 – 15.30 Status på økonomi – Rene
Rene gennemgår budgettet, som det ser ud til pr. 20 April.
Pause -

Jonas tager over som referent for Tora herfra
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Kl. 15.45 – 16.45 Bifrostpulje ansøgninger – Carina – Debat og afstemning
Ansøgningen fra TRoA frafalder pga. en misforståelse.
Der er fire ansøgninger, hvoraf alle er medlemmer af Bifrost.
Penge bevilliget - Einhejerne søger 5.000 kroner til at renovere deres lokaler med nye warhammer spilleplader.
Ros til Einhejerne for deres ansøgning
Penge bevilliget - Projekt Nexus søger ca. 4.000 kroner til Pokemon Decks til deres unge spillere.
Godt formål mener rep. Troels fortæller at mange af dem er topspillere af pokemonspillere.
Penge bevilliget - Utopia søger 5.000 kroner til at bygge en fysisk rekvisit i form af en Drop Pod til et scenarie.
De ansøgte rep. I sidste runde, og fik afvide at de skulle søge igen til en fysisk ting, ros til dem for at tage vores feedback
til sig.
Penge bevilliget - Rollespilsfabrikken søger 5.000 kroner til et flot og praktisk middelaldertelt, samt pløkhammer.
Ingen kommentarer, velskrevet ansøgning.
Penge bevilliget - ELF – European Larp Federation (dem der arrangerer Sunfall) søger 4.975 kroner til
brandslukningsudstyr.
Rep. Kritiserer den indsendte ansøgning for at være dårlig skrevet, og uden konkret at beskrive deres projekt.
Debat om proceduren for denne ansøgning, fordi den var sendt sent ind.
Vi har nok penge i Bifrostpuljen til at støtte alle fem ansøgere i denne omgang, og alle projekter får bevilliget penge.
Kan ikke tages med i Bifrostpuljen - Ansøgning til Sværd i Letland (Sponsorat)
Vi har en ekstra ansøgning fra DraconFactory, som falder uden for puljens rammer, fordi at de søger 5.000 kroner til at
købe 16 latexsværd til en skole i Letland, som de samarbejder med. Rep. Stemmer om ansøgningen kan tages med ind
under Bifrostpuljen, og det afgøres at den ikke kan det ved en afstemning.
Rep. Beslutter i stedet at give 2.500 kroner i sponsorat til projektet fra arbejdsplanen.
Troels mener at processen omkring vores behandling af projektpuljemidler har været meget utilfredsstillende. Han vil
gerne have at vi tager en debat om hvordan vi arbejder ud fra vores retningslinjer i repræsentantskabsarbejdet, og
hvordan vi behandler sager, hvor medlemmer af Rep. Selv er inhabile. Vi beslutter i Rep. at Troels kommer med et oplæg
til næste møde, som vi tager en debat.
Kl. 17.00 – 17.30 Status på DUF ansøgning – René – info
Der er stadig foreninger der mangler at levere, som er i gang eller færdige med DUF indsamlingen, der ikke har sendt den
ind. Der er dog allerede over halvdelen af alle vores lokalforeninger der har indleveret.
Kl. 17.30 – 18.30 Arbejdsblok
- Code of conduct – Maja, Jacob, Astrid, Jef, Carina og Daniel
- Rundringning om DUF – René, Joyce, Nikolaj, Troels, Sean
- Nyhedsbrev – Jonas, Jannick, Nikolaj og Katja
Søndag
Kl. 10.20 – 10.30 Status på det internationale arbejde – Carina – info
Der er givet funding fra DUF til et nyt Palæstine Pilot projekt omkring kønsroller og kønsstruktur sammen med klassisk
eventyr/fabel kontekst.
Carina som er ansvarlig for projektet sammen med Muhammed fra vores palæstinensiske samarbejdspartner, Bait Byout,
har brug for hjælp til at prikke til potentielle danske deltagere og bede dem søge når tilmeldingsprocessen starter midt maj.
Kravene er at de har skrevet/lavet et scenarie før af en eller anden art og at de kan komme på Sommerskolen 26.-30./7 på
EPOS og give den gas ind over sommeren på skrivningen til workshops. Derudover forudsætter det at man har en
interesse og basal viden om konflikten i Palæstina.
Derudover er der også brug for mentorer til skriveprocessen, som REP også gerne må hjælpe med at prikke til relevante
folk.
Der skal derudover findes noget funding til at lave en con i Palæstina.
Infopunkt om Friluftrådet v. Maja og René
Oliver Nøglebæk har trukket sig som ansvarlig for Friluftsrådet, men der bliver ventet med at udpege en ny ansvarlig for
Friluftsrådet til vi ved om vi får funding til GEÅ, da det er en del af deres projektbeskrivelse at overtage nogen af de
opgaver der har været tilknyttet posten.
Kl. 10.30-11.00 General snak om diskussioner der opstod under mødet lørdag
Der har været en general snak om REP-mailen og om der er brug for retningslinjer for hvad man tager med fra mødet.
Ingen af de tilstedeværende havde problemer med ikke-rep’ere på REP-mailen (der blev tværtimod opfordret til at flere
kunne komme på hvis de gerne ville) eller med at folk snakker om hvad der sker på møderne. Der opfordres dog til at man
viser almen respektfuldhed omkring hvordan man snakker om folk.
Nogen af de der lod til at have andre holdninger ikke var tilstede om søndagen, og det opfordres derfor til at de der er
uenige bringer dette op som et punkt på næste REP.

Kl. 11.00

Mødet lukkes med fødselsdagssang for Nikolaj!
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