Forretningsudvalgsmøde 18/06-2019 referat
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Hele FU + generalsekretæren (Nikolaj Oksen på Skype)
Referent: René Bokær
Dirigent: Jacob Schulze

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er efter rettelser godkendt – Der mindes om at huske at sende det
ud til.

Opgaver fra sidst
SEK - lave bilag om ansættelsesprocedure – tages senere på mødet.
Susanne - Skrive projektaftale-dokument der kan gives til projekter, om
hvilke regler der, er for projekter arrangører i Bifrost. - udskydes
SEK/udvekslingsudvalget - Skrive Facebook opslag om at man skal huske at
ansøgepuljen på forhånd og jo tidligere som muligt for at sikre sig en
bevilling. - Done
René/Maja - Møde med Michael Lauenborg omkring ansættelsesforhold. –
afholdes i juli.
Jacob – Spørg Owen om at overtage kontaktpersonsposten for medlemsplejearbejdsgruppe. – Owen er den nye kontaktperson.
Formandskabet – Smide DCR vedtægter op i Dropbox så FU kan læse dem
nemt. – Gøres inden næste gang.
Jacob – Holder økonomi møde med Forum arrangørgruppen.
René – Giv Oksen bankadgang. – udskydes til vi skifter bank.

Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Medlemspleje – Kunne ikke kontaktes.
Udviklingspuljen – De er i gang med ansøgninger.
International – Arbejder på at få folk fra ThyrF til Youth Exchange i Polen.
Men har ikke afholdt et møde i udvalget endnu.
Socialt ansvar – De sidder fast i at de ikke kan aftale et møde.
Uddannelse – De har udsat mødet grundet folkemødet. Planlægger at mødes i
sommerferien. Men har fundet navnet på kurset som vil hedde: Level up!
Strategi – Skal aftale møde.
Rekruttering – Har ikke fået afholdt møde. Men vil prøve at besøge Akastin
over sommeren.
Politik – Har være til folkemødet og det var en succes. Der arbejdes også på
holdninger som Bifrost kan have officielt.
Forum – Har lavet Facebook event. Og har økonomi møde med Jacob i næste
uge.
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Procedure for Ansættelser
Der er ønske om at lave to dokumenter:
Et om proceduren som minder om det som er udarbejdet. – Der ønskes et
punkt omkring hvilke kompetencer der kræves.
Et om rammer for ansættelser.

Opdatering på Armbrøster projektet
Det er mere avanceret end som så. Da det viser sig, at det ikke længere er en
administrativ sag, men nu er en politisk sag.
Derfor kan politiet ikke længere give os tilladelse, men vi skal have
politikkerne til at ændre voldsloven og våbenloven. Og selvom det er lidt
svære, så er det nemmere at overbevise politikere end administrative
medarbejdere hos politiet.
Der ønskes at der arbejdes videre med det.
Projektaftaler – ved Susanne
Rykkes til næste FU møde.

Opgaver til næste gang
Susanne - Skrive projektaftale-dokument der kan gives til projekter, om
hvilke regler der, er for projekter arrangører i Bifrost.
Formandskabet – Smide DCR vedtægter op i Dropbox så FU kan læse dem
nemt.
Maja – Melder deadline videre om at nedsætte priskomite inden d. 1. juli.
Overholdes deadline ikke, overtager forkvinden tovholderposten.
SEK – Arbejde videre med de 2 ansættelsesdokumenter.
Oksen – præsenterer evalueringen af folkemødet.
Eventuelt
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