Forretningsudvalgsmøde d. 16/3
Til stede: Maja, Troels, Jonas, Daniel, Carina (skype)
Gæst: Sebastian Boiken
1.
2.
3.

4.

5.

Valg af referent
Valgt: Maja

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

Siden sidst
MENA-udvalgsmøde d. 28/2, Maja
Møde om ledelsesberetningen d. 8/3, Maja/Daniel
17-18/3. GF hos Rottehullet og Solhverv, Maja/Tora
26/2 Projekt Nexus GF, Troels
16/3 GEÅ teltansøgning, Joans/René
28/2 GEÅ projektasøgning, Joans/René
1/3 Internationalt arbejde m. Berner, Maja
23-26/2 Knutepunkt, Daniel + 9 Bifrost deltagere

Opgaver fra sidst
- Maja har ikke fået skrevet udkast til forretningsordenen. Derfor
udskydes punktet også til næste FU-møde.
- Daniel har ikke fået styr på pengene fra førstehjælpskurser m. René.
René har ikke fået styr på nøgler
- Troels har fundet nogle bud på fonde, men der er ikke nogen oplagte.
Han vil forsætte med det.

Bifrost komite
Frederikke, leder Bifrost komiteen der står for uddelingen af Årets Bifald
og Årets Ildsjæl, vil gerne have at der bliver lavet en plads i komiteen til
en person valgt a REP.
Hun vil også gerne komme på et REP-møde og snakke om arbejdet.

6.

FU ser gerne at begge dele sker.

Bifrost på Fastaval
Maja og Joyce står for repræsentationen i år.
Bifrost kan ”booke sig ind” på en sofa i år.
Troels har en aftale med baren om at Bifrost står der som aftenvagt. Hvis
formanden skal kunne være med, skal det være torsdag aften.
Der er også planen at stå i Caféen på et tidspunkt. Her er Carina
kontaktperson.
Folk på Bifrost-værelset på Østerskov: Carina, Daniel, Joyce+1, Maja og
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Joachim.

Har man nogle ønsker til hvad der skal reklameres for, være for
aktiviteter, hvor vi skal repræsentere osv. Så sender man en mail til Maja
(loevbakke@gmail.com)
Vi vil gerne reklamere mere for puljerne. Vi vil gerne have roll-ups for
Bifrostpuljen, Udvekslingspuljen, Generel ”Det får du af Bifrost”. Der skal
også tages eksisterende roll-ups

Bifrost på Fastaval fremover: Maja og Joyce prøver nogle forskellige ting i
år og vender tilbage med hvad der virkede og så skal der laves en plan for
hvordan det skal gøres fremover.
Vi ønsker fremadrettet også at have et Bifrost-værelse for de aktive, og
særligt dem der laver repræsentation på Fastaval.
7.

OBS: Joyce kan måske ikke komme på Fastaval dog! Maja står for selv at
finde en 2. mand.
Rep 2
Holdes i en hytte i Hareskoven.
Der vil blive taget op på næste REP udfordringerne med at være på
Efterskolerne pga. ingen garanti for senge.

Opkvalificering: Ledelse af frivillige – evt. Bo Tomasen eller Jonas
Hedegaard. (Helst Jonas hvis han er interesseret i at facilitere strategiudviklingen).

8.
9.
10.

På næste REP-møde skal det tages op hvor og hvordan holdes fremtidige
REP-møder (Troels og Daniel).
Opdatering af forretningsordenen
Rykkes til næste FU-møde

Prikke til REP
Der er prikket til Nikolai Oksen om REP-referat.
Der prikkes til René om GEÅ.

Game over Hate ved Boiken
Boiken vil gerne have 3500 kr. til at tage til Köln, Tyskland med 4 fra GoHgruppen for at få dem med ind over den næste ansøgning til Erasmus+.
Dette er fordi GoH er mellem fundinger og har derfor ikke nogle penge til
projektet lige nu.
Bifrost har meget ejerskab over projektet som det ser ud nu. Projektet har
skiftet fokus fra kun computerspil til spilbaserede aktiviteter.
Bifrost vil gerne underskuddække optil 3500 kr.
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Deropfordres til at Boiken også søger midler fra fx Rollespilsfabrikken,
Hyperion og Sverok også.
11.

12.

13.

Vi ønsker også at få forankret projektet i landsforeningerne.

Ledelses beretning: høringspunkt
Daniel og Maja har gennemgået dokumentet og har fået styr på det. Der
mangler stadig information fra Joyce og Tora. Sekretariatet tager fat i
Maja hvis de har brug for mere brødtekst.
Sekretariatet står for at skrive Ledelsesberetningen fra nu af.
Hvis man har inspiration til ”Udsyn” skal man henvende sig til Daniel
(dmoebjerg@gmail.com)

Kp-tur: høringspunkt
Det har været en succes. En lille klage over overbeskyttende formand,
men.
Der skal indhentes afrapportering fra deltagerne. Hurtigst muligt.

Bureaukrati i Bifrost: Maja
Bifrost har udviklet sig, fået flere projekter og er vokset. Derfor er der
også brug for mere struktur og styr på projekter via bureaukrati.
Det er dog vigtigt at der ikke bliver for meget og at det gøres så let som
muligt.

Majas forslag: Alle projekter der får penge, søger penge i Bifrosts navn
eller på anden hvis bruger Bifrosts navn skal have et mappe i dropbox’en.
Der er de forpligtet til at der ligger et budget, et regnskab (når det er
afsluttet) og en evaluerings-fakta skema. Skemaet vil have en template for
at gøre det lettere.
Der opfordres til at der også ligges andet materiale såsom billeder,
videoer og referater, men dette vil ikke være et krav.
Det opfordres også til at der bliver snakket med de igangværende
projekter løbende evt til/optil FU/REP-møderne.

14.
Opgaver til næste gang
Maja:
- Skriver udkast jf oplæg om bureaukrati til næste FU-møde, hvor
vi udarbejder samlet forslag til godkendelse på 2. rep-møde. Evt også med
templetes.
Carina:
- Tekst til Bifrostpulje og Udveklingsudvalgs roll-up.
Jonas:
- Sætter sig med Carina og laver design på roll-ups
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Daniel:
- Tager fat i René og finder ud af om der er penge i overskud til flere
førstehjælpskurser.
- Sørger for René skal finde ud af hvem der har nøgler (konsulter Joachim
Dittman) og samle dem ind fra folk der ikke burde have dem dvs. folk der ikke er
FU, Sekretariatet eller REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger sekretariatet.
Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en ekstra nøgle til Carina.
- Tager fat i Jonas Hedegaard om facilitering af strategi og opkvalificering.
- Sender call for afrapporteringer fra KP.
René:
- Bifrostnavneskilte til REPmedlemmer. Der skal laves et til de
nye + Maja.
- René skal finde ud af hvem der har nøgler (konsulter Joachim
Dittman) og samle dem ind fra folk der ikke burde have dem dvs. folk der ikke er
FU, Sekretariatet eller REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger sekretariatet.
Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en ekstra nøgle til Carina.
Troels:
- Undersøger fundingmuligheder videre
- Indhenter priser og deadlines for roll-ups.
15.

16.

Næste møde
Næste FU-møde ligger d. 13/4 på Fastaval om morgenen kl 10 med
brunch.

Evt.
- Persondata i Bifrostregi:
Vi har stadig rollespil.dk med en masse persondata liggende. Al denne
data vil blive slettet af Troels, så vi ikke skal lave ekstra beskyttelse på det
data.
- Generalsekretær til FU møder: Det er ønsket af FU at generalsekretæren
deltager i alle fremtidige FU-møder
-Økonomisk status fra René
REP er gået 4000 kr. over budget og vi har sagt han skal spare det væk –
forhåbentligt hovedsageligt på transport til mødet.
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