Forretningsudvalgsmøde 15/01-2020 kl 17.30-21.00 med spisning
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Maja Toft Løvbakke, René Bokær, Nickolaj Oksen, Jacob
Schulze, Michael Lauenborg, Martin Sinding
Referent: Martin Sinding
Dirigent: Jacob Schulze
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendes automatisk siden der ikke er nogle rettelser
Færdiggørelse af workshop om roller
Udskydes til næste FU møde, hvor alle medlemmer forhåbentligt er tilstede
Opgaver fra sidst
Udskydes til næste møde
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Oksen fremlægger budget for turen til folkemødet. Der bevilliges 30.000 kr.
til folkemødeturen fra arbejdsplanen.
Aktiviteterne planlægges sammen med deltagerne på tre møder før deadline
for tilmelding den 1. maj
Forkvinden formulerer et ønske om at inkludere arbejdsgrupper og
projektgruppe i koordinationsrådsmøderne i et eller andet omfang.
Koordinatorer der er blevet valgt indtil videre
Politisk – Nickolaj Oksen
Strategi – Jannick Vangkilde
Uddannelses og aktivitetsudvalget – Lasse Hempel
Priskomitéen – Martin Sinding
Internationalt udvalg – vælges på et internt møde i næste uge
Diskussion om koordinationsrådsmøde
Det diskuteres hvad koordinationsrådsmødet skal bruges til, hvilke
beslutninger der muligvis skal tages og hvad der skal diskuteres.
Fabelprosaisk Elevsamfund/opret lokalforeninger på
ungdomsuddannelser
Martin Sinding præsenterer det arbejde som han og Anders Berner har lavet
angående etablering af nørdede foreninger på ungdomsuddannelser.
Der ønskes en udspecificering om hvad lønmidlerne skal bruges på.
Der gives tilladelse til at gå videre med projektet og søge i Bifrost navn.
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Beslutningsgrundlag fra delegeretmødet
Jacob forklare de beslutninger der blev taget på delegeretmødet hos DUF og
hvorfor.
Forretningsudvalget vil til næste møde gerne lave en indstilling til
hovedbestyrelsen omkring Bifrosts holdning til DUF.
Sjove Dialogmøder Oplæg
Det foreslås at Niels Forsbergs nye stand-up show inkorporeres i forårets
dialogmøder.
Der vedtages en underskudsdækning på 10.000 kr. som finansieres med
5000 kr. fra foreningsbesøg og 5000 kr. fra arbejdsplanen. Hvoraf 5000 kr.
øremærkes til at arrangementet finder sted i region Nord og/eller Sjælland.
Hvis der kommer et overskud kan foreningen selv bestemme hvad der sker
med dette eventuelle overskud. De kan enten støtte de andre arrangementer,
tage overskuddet selv eller eventuelt donere overskuddet til Bifrostpuljen.
Ansøgning til Pris Komitéen
Lau Lauritzen har anmodet om at få en plads i priskomitéen.
Lau stemmes ind i priskomitéen
Wonderland udlæg
Wonderland anmoder om at Bifrost ligger 60.000 kr. ud til renovering som de
vil tilbagebetale i marts når de modtager refusion fra deres fondsmidler.
Det besluttes at Bifrost gerne vil ligge ud for de 60.000 kr. som Wonder
Studios anmoder om, med det forbehold at de bliver tilbagebetalt den 31.
marts som aftalt med fonden.
Dato for HOB 4
Malene Kolle Rasmussen har anmodet om at flytte HOB 4 fra den 16-18/10 til
den 9-11/10 eller en anden weekend.
Beslutning tages videre til HOB på facebookgruppen
Evaluering på Hob 1 mødet
Flere energizers og navnerunder om fredagen og i løbet af lørdagen.
Der skal færre tunge punkter om søndagen, men de skal ikke fjernes helt.
Der skal måske skaleres op med en ramme øl eller et par flasker vin til næste
møde.
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Opgaver til næste gang
René skal i samarbejde med Malene lave en skabelon for kommissorier i de
forskellige udvalg.
Der skal laves en afstemning på facebook omkring valg af dato til HOB-4 –
Martin Sinding
Jacob, Maja og Oksen skal planlægge koordinationsmøde
Maja skal invitere til møde
Maja skal invitere til arbejdsweekend
Maja skal skrive mails til projekterne om at de skal vælge en
hovedkoordinatorer.
Eventuelt
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