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Forretningsudvalgsmøde onsdag d. 8-AUG kl 17.30-21.00 med spisning 
 
Tilstede: Carina, Maja, Daniel, og Jannick 
 

1. Valg af referent 
Daniel er valgt som referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 

3. Siden sidst 
Siden sidst dokumentet er blevet opdateret. 

4. Opgaver fra sidst 
Christoffer har ikke fået sendt et talepapir ud. 
Daniel har ikke fået indkaldt til Møde. 
Carina har fået planlagt en fantastisk afslutning og velkomst til 
supersoldaterne. 

5. Procedurer for lukkede punkter – Daniel 
Vi har lige nu ikke en fast procedure for hvordan vi behandler 
følsomme/Lukkede punkter 
Der kommer til at være to referater, hvor den åbne står med 
punktet på. 
Det lukkede referat bliver sendt til Generalsekretæren som 
opbevarer dokumentet. 
Under lukkede punkter vil gæster og suppleanter bliver sendt ud 
af rummet. 

6. Godkendelse af Foreninger – MRF 
De er blevet godkendt så længe de følger Generalsekretærens 
forbehold. 

7. Dagsorden for REP-møde III – Maja 
René har sendt en dagsorden ud og den er godkendt 
Vi vil gerne bede supersoldaterne om præsentere dem selv. 

8. Update fra Cecillie Nemeth, repræsentant for Bifrost på ØE 
Vi har fået en opdatering om hvordan det går på Østerskov 
Efterskole (ØE). punktet er lukket og uddybes derfor ikke her. 

9. Retshjælp/Maskeringsforbuddet – Daniel 
Forretningsudvalget diskuterede om Bifrost kan tilbyde retshjælp, 
hvis vores medlemmer bliver ramt af maskeringsforbuddet.  
 
Vi kan i Bifrost ikke tilbyde retshjælp, men henviser gerne til 
steder, hvor man kan få hjælp f.eks. DUF eller andre steder. 

10. Velkommen tilbage fra Sommerferien – Maja 
Vi har haft sommerferie og vi skal have gang i formandskabet, FU 
og REP.  
 
Carina arbejder videre med Palæstina samarbejdet, heltinde 
projektet i Norge, forum og knudepunkt. 
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Jannick tager på forenings besøg blandt andet hos Fafner og 
Akastin hvor Kasper Holm fra REP gerne vil med. 
 
 

11. Opgaver til næste gang 
Maja snakker med Christoffer om det næste møde og talepapiret, 
som han gerne ville have med til Rep. møde 4. 
Daniel skal indkalde til møde i internationalt rejseudvalg. 
René skal informere supersoldaterne om at de med 
maskeringsforbudsopslaget på Facebook også skal skrive at Bifrost 
gerne vil informeres, hvis det sker at medlemmer der bliver ramt. 
Daniel skal opdatere dagsordenspapiret. 
 

12. Næste møde 
Den 5. september kl. 17.30 

13. Evt. 
Vi skal have rettet vores dagsordens dokument. 


