Referat for repræsentantskabsmøde I, 5.-7. januar 2018
Formalia
Sekretariatet blev valgt til referent, dirigent og mødeleder.
Forventningsafstemning v/ Maja Løvbakke
Repræsentantskabet kom med deres forventninger til årets arbejde, samt deres
udgangspunkt for repræsentantskabsarbejdet.
Siden sidst v/ Daniel Møbjerg
Relevante hændelser fra repræsentantskabet siden sidste møde (for forretningsudvalget
gælder det fra den 27/12).
- Foreningsbesøg hos TRoA
Intro til Bifrost v/ René
Der blev givet intro til Bifrost.
Kursus ”Hvordan rep’per man?” + DUF ansøgning v/ René
Kurset blev afholdt til stor jubel.
Intro til Bifrostpuljen, samt behandling af ansøgninger v/S&S
Carina præsenterede puljens regler, prioriteringer og struktur. Strategiens fokuspunkter,
som kan blive inkluderet i ansøgninger, blev gennemgået.
Ansøgningen fra ThyRF om patruljekasser blev godkendt
Ansøgningen fra Alea om Info Boot camp blev godkendt. Der blev udtrykt ønske om
regnskab efter afsluttet projekt, da støttekronerne går til forplejning.
Ansøgningen fra Babylon om projekt Exodus – Et sabbatscenarie blev godkendt
Opkvalificeringskursus om ledertyper v/ Nikolai Elmer
Nikolai Elmer afholdte kursus om forskellige ledertyper og hvordan man bedst indgår i
arbejdsprocesser.
Valg til Udvekslingsudvalget og Det Internationale Rejseudvalg og FU suppleant
Til udvekslingsudvalget blev valgt følgende:
John Joyce
Susanne Goldsmith
Michael Lauenborg
Til det internationale rejseudvalg blev valgt følgende:
Daniel Møbjerg
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Carina Enggård
Jacob Schulze
Forretningsudvalgssuppleantvalg:
Grundet muligheden for at et FU-medlem ønsker at udtræde, blev der valgt en
forretningsudvalgssuppleant.
Der blev begæret hemmelig afstemning, og den valgte blev Christoffer Brunshøj
”Fremtid i Foreningen” brætspil
Brætspillet blev spiltestet af repræsentantskabet, og der blev indstillet til at
forretningsudvalget tager sig af den videre proces med spillene.
Godkendelse af Tryg Deltagelse v/ Supersoldaterne
Tryg Deltagelses dokumenterne blev fremvist, og forfatternes egne ændringsforslag blev
præsenteret.
Dokumentet Handlingsplan ved overgreb blev diskuteret, og sekretariatet tog
dokumentet med hjem til omskrivning. Dokumentet vil blive præsenteret for
repræsentantskabet senere.
Rådslisten ”10 gode ting at have i sit arrangørområde”
Der blev udtrykt ønske om:
- Forklaring af tamponmærker
- Slikkelapper tilføjes under kondomer
Derudover blev der ønsket omformulering af punkt 10 ”EL-skinne”
Rådslisten er godkendt
Rådslisten ”10 gode råd til et (køns)inkluderende rollespil”
Der blev udtrykt ønske om:
- At tilføje ordene pronominer ”hen/høn” i punkt 8
- At tilføje en liste med gode ord arrangører kan bruge i stedet for ”tøsefornærmet” i
punkt 6
- En omskrivelse af eksemplet i punkt 5
- At de to sidste linjer i 6. rykkes til 8.
- At de to sidste linjer fra punkt 6 bliver omskrevet. Listen vil ikke blive godkendt før
denne ændring har fundet sted.
Rådslisten ”10 gode råd til et trygt scenarie”
Der blev udtrykt ønske om:
- At filføje, at der kan søges om en tryghedsperson udefra, f.eks. fra Bifrost, samt
overvejelser der kan være tryghedsperson for dit arrangement, evt. aktivt tilvalg i punkt 1
- Omskrivning af scenarie til rollespil
- Opmærksomhed på punkt 7, da debriefing er et emne, der bliver diskuteret lige pt. Og
derfor blev der ønsket en omskrivning af de to sidste linjer, så der bliver mere fokus på at
komme ud af rollen.
- Rettelse af punkt 4, konkret rettelse af henvisningen til ”overfaldsguiden”
- En anden rådsliste: 10 gode råd til et sikkert scenarie.
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- Overskriftsændring for punkt 4. plus ordlyds rettelser
Rådslisten er godkendt
Jonathan meldte sig til at læse korrektur på de forskellige rådslister.
Info om strategiprocessen v/ Maja
Maja præsenterede processen for 2018 for de to udvalg (Metodeudvalg og
Rekrutteringsudvalget, med tovholderne henholdsvis Maja og Tora)
Processen er godkendt.
Krigslive manifestet/overtagelse v/ René
Repræsentantskabet godkendte overtagelsen af Krigslive konceptet, som i at Bifrost er
dem som giver arrangørgrupper lov til at lave krigslive det pågældende år.
Krigslive er ikke et Bifrost projekt med underskudsdækning.
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