Forretningsudvalgsmøde 21/10-2020 - referat
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Maja, Michael, Jacob, Bjørn og René (Nikolaj er med på
visse punkter på skype)
Referent: René
Dirigent: Maja
Godkendelse af referat fra sidste møde og Hob møde
Referaterne er godkendt.
Opgaver fra sidst
Alle opgaver er klaret
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Der skal indsamles udtalelser fra udtalelsesgruppen.
Der skal tjekkes op på den internationale gruppe, med fokus på Knudepunkts
turen.
Forum2020 er blevet aflyst.
Status fra Sek
Der gives status fra generalsekretæren omkring medarbejdere.
Cæcilie stopper her d. 30 oktober
Foreningen Krøniken har meldt sig ud.
Samværspolitik i Bifrost
Samværspolitikken diskuteres, og FU kommer med ændringer.
Den samlede samværspolitik vedtages.
Medlemssystem
Bjørn forklarer om arbejdsgruppens indstilling, om at have et samlet
medlemssystem fra firmaet Foreninglet.
Udvalget beslutter at tage indstillingen med når der skal laves budget.
NGO højskole
René forklarer om projektet NGO højskolen, som handler om at opstarte en
NGO højskole.
Forretningsudvalget bakker op om projektet. Om både at være med som
ansøger, sidde i repræsentantskabet, deltage i undervisningsforløb og være
samarbejdspartner på fremtidige samarbejdsprojekter.
Beslutningen skal meldes videre til hovedbestyrelsen.
Opfølgning på formålsparagraf, metode, undertitel og strategi
Metode, formål og undertitel
Maja gennemgår hvor langt processen er nået, og at arbejdsgruppen har haft
det oppe til HOB 4 møde, samt holdt et møde efterfølgende, og at det nu
Bifrost
Esromgade 15 1, 1. sal. 2200 KBH K
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
www.landsforeningenbifrost.dk

sendes videre til en kommunikationsekspert.
Drømmen er at ændringerne vil blive knyttet sammen under en samlet titel
som Bifrost ideen.
Hovedmålet er at binde metoden, undertitlen og formålet sammen.
Strategien
Jacob præsenterer strategien efter de nyeste ændringer. Og sammen
gennemgås dokumentet og der kommes med ændringer.
Generalforsamlingen
Efter lang debat, ender beslutningen med at årets generalforsamling vil
foregå 5 steder synkront, en i hver region, som vil være forbundet via zoom.
FU vil dele sig op og tage 4 af de 5 regioner. Midt og syd skal have en ansat
med sig.
Dagsorden
Dagsordnen bliver lavet af formandsskabet med støtte fra sekretariatet.
Det besluttes dog at FU vil indstille en vedtægtsændring om at fjerne posten
”intern revisor”
Datoer 2021
Hob møder:
8-10 januar
16-18 april
13-15 august
29-31 oktober
Generalforsamling:
19-21 november
Koordinationsrådsmøder:
7 februar
28 august
Arbejdsdage:
20 januar
20 marts
12 maj
(21) juli
25 august
13 oktober
Opgaver til næste gang
• Der skal indsamles udtalelser fra udtalelsesgruppen.
• Strategigruppen afleverer når de får de færdige dokument fra Rasmus.
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Der skal tjekkes op på den internationale gruppe, med fokus på
knudepunktsturen.
Finde arrangører til Forum 2021
Melde ud om NGO højskolen til HOB.
Indskrive mødedatoer i Bifrost kalenderen
Finde 5 lokationer
Finde HOB medlemmer til at varetage region midt.
Informere dirigenter
Udsend indkaldelse til GF
Indkøbe vinduespudsnings udstyr

Eventuelt
Der skal indkøbes vinduespudsnings artikler/værktøjer til kontoret
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