Referat af Forretningsudvalgsmøde 16/09-2019
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Maja, Susanne, René og Oksen og Carina på Skype
Referent: René
Dirigent: Maja
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt!

Oplæg om DCR
Morten Lahrmann og Anders Ehlers kommer fra arbejdsgruppen for Dansk
Center for Rollespil, hvorpå de giver et oplæg på projektet.
Tidsplanen holder om at starte fonden i starten af 2020.
Der præsenteres at planen for fonden er at drive rekreativ infrastruktur for
rollespillere. (hvilket betyder at købe ejendomme og udvikle dem til
rollespilsområder)
Arbejdsgruppen kommer tilbage med deres input til vedtægterne og et bud
om evt. opstartsmidler.
Opgaver fra sidst
René – Skift bank – René poker banken.
Oksen – Kig/find de fundraiset kursus penge – Der er kommet afslag på en
ansøgning hos DUF.
Oksen – Evaluerings af Bifrost tur til Folkemøde 2019 – gjort og modtaget

Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Der besluttes ikke at lave rundringning til arbejdsgrupperne. Men i stedet at
planlægge nogle arbejdsmøder.
Budgetforslag
Formandskabet fremlægger deres budgetforslag.
Temaet for budgettet er ”Åbne klare linjer”
Der ønskes at lønninger bliver opdelt i disse 3 poster: Drift personale,
Projektansatte, og bogholder (bogholder skal dog kun være på i 2020)
Der anbefales at formandskabet sætter sig uden for cirklen ved punktet til
REP 4 og opsamler efter en pause.

Wonder Studios – Hvor meget kan doneres?
Susanne erklærer sig selv inhabil.
FU’s forslag er 0 kr. men at indskrive i lånet at det i fremtiden vil være muligt
at eftergive lånet på et hvilket som helst tidspunkt i lånets levetid.
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Dagsorden til Rep 4
Vedtægtsændringsforslag
Ændring i kompetencedokumentet.
Budget snak i ideologisk plan
Evalueringsrunde
Fremlæggelse af Level-up weekenden
Update på DCR
Opkvalificering – Hvordan kan man være en del af Bifrost på en god måde til
GF
Muligvis besøg af Daniel
Besøg af Foreningen Harreskoven

Forslag til emner til Generalforsamlingen
René vil gerne lave en proces om at gå fra en paraplyorganisation til
landsorganisation.
Carina vil gerne have en skype hilsen direkte fra Palæstina, samt lave pr for at
være med i projektet.
Info om hvordan man kan være aktiv fra Rep 0.
En temapolitisk diskussion.

Opdatering af ”siden sidst”-dokumentet
Punktet udskydes.

Opgaver til næste gang
Oksen skal snakke med Martin om dialogmøde i Ripen
Oksen skal snakke Helt ude i skoven og trygdeltagelse om penge til level up.
Eventuelt
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