Forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 29/05 2018
kl. 17.30-21.00 inkl. mad
1. Valg af referent
Maja er valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste FU-møde er godkendt (29-MAR-2018)
Referatet fra sidste REP-møde er godkendt (22-APR-2018)
3. Siden sidst
Dokumentet er opdateret i fællesskab
Jonas tilføjer selv al sin DUF aktivitet
4. Opgaver fra sidst
Alle opgaver er lavet
5. Godkendelse af nye foreninger
Det Nye Rige – Godkendt, med forbehold for at de ikke kan søge
Bifrostpuljen for fysiske genstande da foreningen ikke kan eje genstande.
Mythodea Danmark – Godkendt, med forudsætning at de ændrer
opløsningens paragraf så individer ikke kan få doneret foreningens
aktiver.
6. Refusion i Bifrost – debat og afstemning (30 min)
Bilaget er godkendt, men sletning af ”og Bifrost’ ansatte”, da dette er et
dokument til de frivillige.
7. DUF ansøgnings status – infopunkt (15 min)
Alt er godt. Vi mangler kun at få regnskabet fra revisoren og få det
underskrevet.
8. Økonomi status – infopunkt (15 min)
Den gamle revisor var gået i gang med arbejdet og vi står desværre med
en regning på 19.000 inden vi fik flyttet revisor vi skal finde en måde at
dække, når vi får regningen fra den nye revisor, så vi ved hvor meget vi
får over budget.
Vi er snart løbet tør på arbejdsplanen og skal være opmærksom på dette i
forhold til at godkende nye initiativer.
Der er sendt ansøgninger om driftsstøtte og vi håber dette vil åbne op for
en ny fastansættelse i Bifrost.
9. Status på strategiudvalgene – infopunkt (10 min)
Der mangler stadig tovholder for rekrutteringsudvalget. Tora de Boer har
desværre måtte trække sig.
Diskussion om hvordan vi bruger vores frivillige kræfter bedst.
Idéer der vil blive arbejdet videre med:
De nye supersoldater kan tage rekruttering op på Dialogmøderne
Kikke på OK undersøgelse om strategi og evt laver vores egne.
Brainstorm til national kampagne for rollespil i REP. Stemmes på GF i
2019.
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Aktivering af rekrutteringsudvalget nu: Uddel jer mellem Jannick
(rekrutterings af nye foreninger) og Christoffer (dialogspørgsmål i
forhold til rekruttering at snakke om med lokalforeningerne, når man er
på foreningsbesøg)
Metodeudvalget kører på skinner, men har i løbet af året også mistet
frivillige kræfter i løbet af året. Er i gang med at omstrukturer sig og
rekruttere nye. Går snart i gang med at opdatere værdigrundlaget.
10. BESTEM ledelseskursus – infopunkt (10 min)
Hvad det giver Bifrost: Velovervejede frivillige ledere. Det informerer de
andre DUF foreninger. Det åbner op for nye samarbejder. Det giver et
fantastisk forhold til DUF sekretariat og forståelse af DUF.
Vi ser gerne at FU, supersoldaterne, sekretariatsansatte og REP
medlemmer har mulighed har mulighed for at blive sendt af sted i
fremtiden (maks tre hvert år).
11. Opgaver til næste møde
Daniel - skal indkalde til næste internationale udvalgsmøde hurtigst
muligt!
Daniel og Maja
– skal underrette Sean og sikre forankring af fremtidig viden om Det Nye
Rige i Bifrostpuljen.
- Skal skrive en mail til rekrutteringsudvalget for at informere om hvad
der er blevet snakket om
René
– skal underrette de nye foreninger om de særlige forhold
- René skal opdatere kompetencedokument om tovholdere på
rekruttering nu er Jannick og Christoffer.
Christoffer - skal lave liste med dialog spørgsmål om rekruttering.
12. Næste møde
Torsdag d. 28-JUN-2018 – Afslutningsmøde med efterfølgende hygge.
13. evt.
a. Deltagelse i konferencen ”Civilsamfundets fællesdag”– Jonas.
Skal være med til at styrke at Bifrost kan byde ind i en
dialogproces i DUF. FU har forhåndsgodkendt kurset. Jonas
tjekker om DUF evt. vil dække.
b. Roskilde Festival frivilligt arbejde for foreninger på Bifrosts
side/promoverings til lokalforeninger?
Nej. Private må gerne tage på Danske Rollespillere.
c. ”OK - Internetportaler” – Diskussion om budgetpost
René er projektleder for Spilrollespil.dk/Rollespil.dk og bekræfter
at OK selv har sat penge af i budgettet til print af nyt PR materiale
m.m. som blev ansøgt på REP-mødet. OK håber selvfølgelig stadig
at kunne få lov til at bruge ”OK – Internet portaler” budgetposten
på Rollespil.dk.
d. Ny kandidat til MENA-udvalget
Maja udtræder af MENA-udvalget d. 26-JUN-2018.
Bifrost indstiller Jacob Schulze som Bifrost kandidat når der bliver
åbent for indstillinger.
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e.

f.
g.

h.

Jacob er entusiastisk og er allerede i gang med at skrive
indstillingen.
Bifrost arrangør af A Week In … til Knudepunkt 2019
Tag den videre til REP og få en afklaring om der er frivillige
kræfter. Vender tilbage til KP gruppen om at vi vender tilbage når
vi har afklaret med i hvilken grad vi kan påtage os til det.
OBS der er ingen penge sat af fra KPs side på nuværende tidspunkt
til A Week In….
Initiativstøtte Udvalget på besøg d. 7-SEP-2018 på Amagerfælled
De vil gerne vide mere om hvad rollespil er og vi vil gerne vise dem
hvor seje vi er.
Underskrivning af regnskab fra revisoren (til DUF-ansøgningen)
René skriver ud i FU-tråden når regnskabet er modtaget. Det skal
skrives under d. 30-MAJ-2018. Når man har skrevet under med
NemID skal man melde det i FU-tråden. Carina skriver under sidst
når hun kommer hjem fra arbejde kl 21.00.
Jonas udtræder af FU fra d. 28-JUN-2018.
(REP valgt FU suppleant) Christoffer Brunshøj indtræder i FU d.
28-JUN-2018. Jonas overgår til at være aktiv suppleant of vil
fortsætte med at være på FU-mailen og deltage i de FU-møder han
har mulighed for.
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