Forretningsudvalgsmøde 09/03-‐2021 kl 18.00-‐21.30
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende:
Fra FU: Jacob Schulze, Michael Lauenborg, Nikolaj Oksen, Noah Adkins, Malene Kolle
Fra sekretariatet: René Bokær
Fra hovedbestyrelsen: Eva Mærsk og Victoria Kaxe
Referent: René
Dirigent: Jacob
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt.
Opgaver fra sidst
• Malene og Oksen – gennemkigge og opdatere kompetencedokumentet
- Udskudt til næste gang.
• Malene, Oksen og Noah – Skal skrive oplæg til HOB1 vedr. procedure for lån af penge
til lokalforeningerne
- Klar til HOB1.
• Malene – Melde tilbage wonderland frivilliggruppen omkring fyrtårnsdokument
- Det er gjort, og projektet er udskudt til senere.
• René – Undersøge med frivillige fra wonderland, muligheden for kassekredit dækning i
projekt
- Det er undersøgt, og desværre er der kun mødt negativ modstand fra bankerne.
• Jacob – World pride skal overleveres til det internationale udvalg
- Det er overleveret, og der gives penge til world pride rollespils fokus, og der
fastsættes en arbejdsgruppe.
• Malene – videregiver beslutningen omkring metode til nationale arrangementer til
UDDAK (Uddannelse og aktivitetsudvalget)
- Det er gjort 😊😊
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
- Det politiske udvalg har møde d. 15 marts for at diskutere DUF.
- Der skal tjekkes op Priskomiteen.
- Det internationale udvalg vil gerne:
• Arrangere world Pride
• Lave tur til Knudepunkt i Norge
• Fortsætte samarbejde med Dragon Legion
• Se på samarbejde for at få folk fra Østeuropa til danske arrangementer.
- Tryghedsarbejdsgruppen har holdt møde.
- Våben arbejdsgruppen har holdt møde med Jura kyndige og har udarbejdet et dokument som
planlægges at få godkendt af hovedbestyrelsen på HOB1
- Der arbejdes på at lave noget støtte materiale til foreninger som ønsker at arbejde med
produktionsselskaber.
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Opdatering fra Sekretariatet - René
TRC – har meldt sig ud.
Evaluering af udvalgsansøgningsproces - Jacob
Der sættes fokus på hvordan udvalgene præsenteres på internettet.
Og der forslås at udvalgene præsenterer deres arbejde og indsamler data til fremtidige projekter
på Forum og evt. på sommerskolen.
Donationsmodul på ForeningLet - Jacob
Vi har fået oprettet et donationsmodul hos ForeningLet.
Det planlægges at lave en indsamling til Bifrostpuljen i marts.
Indsamlingen starter d. 11 marts og kører til d. 31 marts. Da vi gerne vil nå at folk får løn.
Feedback på våbenretningslinjer til arrangører – Jacob
Jacob præsenterer dokumentet som er udarbejdet af våbengruppen i samarbejde med en
advokat.
Noah mener, at det er vigtigt at vi betaler advokaten for at få det officielle stempel på.
Jacob argumenterer for at det ikke er nødvendigt, da dokumentet er udfærdiget så folk ikke
kan komme efter os, samt at advokatens stempel ikke blåstempler noget, da våbenloven ikke
har nok præcedens nok til at påvirke kraftigt ude i lokalkredsene.
Jacob tager feedbacken med tilbage til gruppen, som arbejder videre med dokumentet så det er
klar til hovedbestyrelsesmødet i april.
PiPi (Piger i Panser incarnated) projektkonto hos Bifrost - Malene
Michael og Noah ønsker at projektet havde bedt om at blive et Bifrost projekt først, da de ikke
bryder sig om processen og den præcedens det sætter. Især når man ikke ved hvad projektet
omhandler.
Projektgruppen: Malene Kolle, Ingrid Kaaber
Mangler en konto til deres tur for projektet PiPi’s krigslivetur som afholdes i juli.
Det besluttes at projektet anbefales at samarbejde med en lokalforening om projektet. Og
efterfølgende gøres til et nationalt projekt gennem landsforeningen.
Kompetencedokumentet – Oksen
Udskydes til HOB1
Dagsorden til HOB 1
(Under dette punkt går brandalarmen på kontoret, og mens René løber i sikkerhed. Så overtager Malene Kolle
rollen som referent)
Forventningsafstemning – hvad går jeg ind med,.
Procedure for lån for penge
Præsentation af samværspolitik
Våbendokumentet
Status for arbejdsgrupper
Støttemateriale til samarbejde med produktionsselskaber
Socialt – lær hinanden at kende
Bifrostpuljen
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Arbejdsblok
Forventningsafstemning
Opkvalificering
• Meningsdanner (Oksen)
• Vedtægter
• Ledelse
• DUF (Oksen)
• Foreningsbesøg
(Eva)
• Facilitering
• Organisationskultur/teori (Eva)
Opgaver til næste gang
Malene – tjek op på Priskomiteen.
Malene - Procedure for lån
Jacob - Våbendokument
Jacob - Facebookafstemning om HOB 3 dato
Jacob - Produktionsselskabet
Oksen - Kompetencedokument
Oksen – DUF oplæg
Eventuelt
Der ønskes en økonomisk gennemgang til næste FU møde.
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