Referat Forretningsudvalgsmøde onsdag d. 7/3 2018
1. Valg af referent
- René er valgt som referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Referatet er godkendt.
3. Opgaver fra sidst
Daniel skal have fundet foredragsholdere til Rep 2 mødet.
– Den er i vinkel
Formandskabet skal have forhandlet sekretariatsassistance
– Den er i vinkel
Jonas skal have oprettet baggrundsgruppe/støttegruppe omkring arbejdet i DUF
– Den er ikke helt fikset, der arbejdes på at finde medlemmerne til støttegruppen.
Pt. Er der dog forslag om at samarbejde med de andre udvalgsmedlemmer, samt
at bilagene bliver sendt til FU.
Daniel skal have indkaldt til første møde i rekrutteringsudvalget.
– Der er blevet startet, men ikke fundet en konkret dato lige nu.
Jannick skal minde Koyo om at sende indmeldingsdokumenter til Bifrost.
- Den er i vinkel og dokumenter modtaget.
4. Huskede folk at opdatere ”Siden Sidst” dokumentet? (10 min)
- Dokumentet er opdateret.
5. Optagelse af nye medlemmer (30 min):
Koyocon – De er godkendt
Ammo Ground Airsoft – De er godkendt
TRC – Taastrup Rollespils Club – De er godkendt, med forbehold om at de i
løbet af 12 måneder får ændret deres opløsningsparagraf
6. Trygdeltagelse (30 min)
- Forretningsudvalget har ingen kommentarer, Maja læser igennem og sender evt.
kommentarer. Derudover minder FU om, at Jonathan har sagt at han gerne vil
læse korrektur.
7. Internationalt arbejde v. Carina (30 min)
a. Palæstinaprojektet
- Mohammed står for afrapporteringen af Pilotprojektet
- Carina står for afrapporteringen af Partnerskabsbesøget
Derudover skal vi deltage på et partnerskabsseminar d. 17-22 april, for at
udvikle samarbejdet til endnu højere højder.
Samt afholde en keynote speak på Knutepunkt omkring samarbejdet.
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- Anna Groth har fået udsættelse for afrapporteringen af projektet
omkring Blackbox-festival, som vil blive afsluttet inden d. 31 marts.
b. Sverok-projektet
- Vi får 10 pladser til deres projekt. Deres projekt er et empowerment
netværk for unge piger mellem 13-18 år. Sverok betaler for alle udgifter i
forbindelse med projektet. Deltagerne skal helst også have gaming som
interesse. Vi får først at vide til sommer om bevillingen er givet.
c. Bifrost og internationalemidler
- Bifrost har fået muligheden for at få 75% af vores internationale
udgifter refunderet af DUF.
8. Hvis der er tid til det (Disse punkter er udskudt til næste gang, minus punkt c)
a. Info om forhandling af Sekretariatsassistance m. Anders Berner
b. Info om BESTEM 2018 ledelseskursus
c. Info om tur til Hyperion
- Formandsskabet ser om de ikke kan deltage til samarbejdsmødet.
d. Info om kp fundraising
9. Opgaver til næste gang
Det internationale udvalg skal have planlagt nogle ture, som kan præsentere.
10. Næste møde
Næste bliver afholdt i Hobro under Fastaval, Formanden skriver ud på inden
hvornår præcist mødet bliver afholdt.
11. evt.
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