Referat for Hovedbestyrelsesmøde 2 – d. 18. april 2020
Afholdt online via Zoom
Dirigent: René Bokær
Referent: Martin Sinding

Formalia
Forkvinden åbner mødet og generalsekretæren giver et crash course i den online
mødeplatform Zoom, som hovedbestyrelsen benytter ved dette møde grundet
Coronakrisen.
Nye medlemmer
Generalsekretæren giver en opdatering på nye lokalafdelinger i Bifrost og på
sekretariatets arbejde. Yderligere opdatere generalsekretæren også om den
igangværende coronakrise og hvordan den påvirker Bifrost.
Godkendelse af kommissorium for Uddannelses-og aktivitets udvalget
Nickolaj Oksen fremlægger kort det nye kommissorium for UDDAK.
Det nye kommissorium godkendes af Hovedbestyrelsen
Afstemning om Bifrostpuljens Formål
Næstformanden fremlægger kort om Bifrostpuljens formål og det forslag som
formandsskabet har til hvordan Hovedbestyrelsen skal tolke puljens formål.
Stemmes der for betyder det at Puljens formål ikke er en prioritering, men et
eksistensgrundlag. Det betyder at formålet ikke alene kan bestemme om en
ansøgning frafalder.
Stemmes der imod betyder det at formålet alene er afgørende for om en
ansøgning kan komme i betragtning.
Forslaget er vedtaget
Gennemgang af Ansøgninger til Bifrostpuljen
Owen forklare den forsimplede proces for bevillinger fra Bifrostpuljen ved dette
(lidt særlige) møde.
Herefter gennemgår Owen alle ni ansøgninger.
Nu kan hovedbestyrelsen prioritere hvilke ansøgninger de vil bevillige penge til
og hvordan. Dette vil et mindre udvalg bestående af Owen, Victoria og Michael
tage i betragtning når de beslutter hvordan pengene skal bevilliges.
Det er ekstraordinært blevet besluttet af forkvinden og Bifrostpuljeansvarlig
Jonathan Vesth at uddele 16.560 kroner ud 33.000 kroner grundet de særlige
omstændigheder vedrørende Coronavirus. Der vil efter sommerferien blive set
på muligheden for at tilføje flere penge til Bifrostpuljen.
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Afstemning om ændringer til kompetencedokumentet
Malene præsentere en ændring til kompetencedokumentet der giver
Uddannelses-og aktivitetsudvalget (UDDAK) bevilling til at bestemme
arbejdsgrupperne for Bifrost aktiviteterne Forum, Krigslive og Sommerskolen.
Forslaget vedtages
Opdatering på DUF-ansøgningen
Generalsekretæren giver en opdatering på årets DUF-ansøgning og hvilke
foreninger der har afleveret.
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