Referat af Forretningsudvalgsmøde 09/09-2020
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Maja Løvbakke, Jacob Schulze, Bjørn Westh, Nickolaj Oksen
på Skype, Michael Lauenborg, René Bokær
Referent: René
Dirigent: Maja
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt.
Opgaver fra sidst
Find ud af hvem der har fået penge fra nødpuljen – SEK
Bilaget præsenteres for FU.
Finde og melde mødedato ud for koordinationsudvalget – SEK
Datoen er fundet, det bliver d. 20 september, og afholdes i den blå planet.
Lav et facebook opslag om muligheden for at komme til delegeret møde på vegne af
Bifrost – Jacob og Oksen
- Opslaget blev lavet og liket. Der kom dog ingen ansøgere ude fra HOB
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Opdateringer tages på koordinationsråds mødet. Og der kommer updates fra
det møde til næste FU møde.
Indmeldelse af nye foreninger
Greve Warhammer Forening – Godkendes uden forbehold.
Status på udtalelser, metode, ny strategi og fra sek
Der gives en dybdegående status fra Sekretariatet, som melder om at
generalsekretæren grundet overarbejde vil prøve at skære ned til 4 dage om
ugen.
Metodeudvalget har ikke holdt møde endnu, men inputtet fra Hob 3, er blevet
indskrevet.
Udtalelsesudvalget har mødtes og produceret flere udtalelser, men det er
usikkert om alle vil nå at være færdige til GFén, men der satses efter det.
Jacob præsenterer et udkast til en ny strategi under navnet ”Guld og Grønne
skove”. Forsamlingen har nogle input, og der arbejdes videre med det i
udvalget, så der kan præsenteres en version til Hob 4.
Titlen nævnes især som god.
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Vedtægtsændringer
Der præsenteres et forslag til en vedtægtsændring, så udtalelser bliver
inkluderet i vores vedtægter og vores opbygning af generalforsamlingen.
FU synes godt at ændringen passer til foreningens udvikling.
Der vides pt. Ikke om andre vedtægtsændringer (udover nogle små
ændringer i forhold til arbejdsforhold)
Økonomisk opdatering
Generalsekretæren giver FU en økonomisk opdatering. FU tager
opdateringen til sig. Det ser pt. Ganske fint ud.
Der planlægges at spare internationale udgifter, så Knudepunkts turen 2021
vil blive kørt fra 2021´s budget.
Der skal gentænkes hvordan deltagerbetaling og kursus aktiviteter skrives
ind i budgettet for ikke at forvirre udvalg, så de går over budget.
Ny procedure for børneattestindhentning
Der præsenteres en model for hvordan landsforeningen kan hjælpe
lokalafdelingerne med at indsamle børneattester.
Modellen tænkes ikke at tvinge ned over organisationen, men at det kan
tilbydes som en service for de lokalforeninger som har problemer med det.
Medlemskontingent – sikring af en god samtale om det
FU identificerer hvilke foreninger der aktivt har talt imod ændringen.
Forkvinden planlægger at ringe til rundt til dem, for at sikre en god tone
omkring emnet til mødet.
Michael forbereder et oplæg til HOB4 som fortæller og klæder folk på om
ændringen.
Lukket punkt
Arbejdsforhold
Arbejdsgruppen har holdt 2 møder, og fremlægger resultatet. ”bilag om
arbejdsforhold, Generalsekretærens mandat og arbejdsgange”
Dokumentet gennemgås og godkendes.
Der planlægges at stille den ønskede vedtægtsændring.
Krav til lokalafdelingerne
Maja giver en update for hvad der blevet vendt på eventuelt punktet til Hob3
omkring om vi skal til at stille krav til vores lokalafdelinger, f.eks. deres
demokratiske opbygning og administration. Og der skal være sanktioner til
dette. Michael og Jacob arbejder videre med det.
Ønsker til Hob 4 dagsorden
• Ny strategi - Jacob
• Budget ønsker 2021 - Jacob
• Krav til lokalafdelinger - Michael
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Godkendelse af metode - Maja
Formåls proces - Maja
Forretningsorden til generalforsamling - René
Generalforsamling generelt - René
Vedtægtsændringer – Oksen (arbejdsforhold), Jacob (udtalelser)
Udtalelser – Noah (Maja informerer)
Hvad betyder det at være en del af hovedbestyrelsen i en organisation,
Bifrost på Facebook - Maja
Kontingentændring – Michael
God pause – Strandtur x2.
Arbejdsblok
Opdatering fra FU – Maja
Alternativ evaluering af året i Hob – Oksen

Opgaver til næste gang
Skrive svar på Aleas henvendelse – Maja
Lave bilag til HOB 4 – Maja, Oksen, Jacob og Michael
Eventuelt
Efter at FU har kigget på vedtægterne, besluttes det at skulle en forperson gå
af før tid, så skal der vælges en ny forperson og ny næstforperson, som
vælges for 2 år.
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