Forretningsudvalgsmøde 21/06-2021 kl. 18:00-20:00
Tilstedeværende: Jacob Schulze, Noah Adkins, Malene Kolle og René Bokær (SEK)
Valg af referent og dirigent
Referent: René Bokær
Dirigent: Jacob Schulze
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt.
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Vi har lavet udvalgsmail.
Det internationale udvalg har store planer for næste år, og aftaler er ved at blive lavet.
Strategiudvalget har møde i morgen.
UDDAK søger arrangører til lvl-up.
Politisk udvalg har haft 4 afsted på folkemødet, hvor der blev lavet et super oplæg med
Bifrosts metode om unges trivsel under corona, og hvordan man kommer videre derfra.
Opgaver fra sidst
Jacob og Michael - Arbejdsgruppe med ØE – Dette er gjort
Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker eller ideer –
Ikke gjort, men har ikke stress på.
René og Christian - udtænker plan for behandling af bekymringsmail. – Dette er gjort.
SEK – kontakte ny lokalforening – Dette er gjort.
Jacob og Malene – Udmelding om hob 3 dato. – behandles på dette møde.
Godkendelse af nye foreninger
Eventyrriddernes Rollespilsforening (ERF)
- Forening er godkendt.

Opdateringer fra SEK
Der er gives opdatering fra generalsekretæren.
Den nye hjemmeside bliver launchet i denne uge.
I Naturkriger projektet er vi ved at starte kampagner op i alle regionerne.
Evaluering af Hob 1
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Der var for mange myg, næste gang husk myggespray og myggelys.
Ellers var alt dejligt og folk var seje.
Der var et ønske om en bufferblok, hvor der kan tages debat punkter som kommer op i
løbet af mødet. FU er enige, men det må ikke ske på bekostning af programmets
originale debatter.
Der ønskes socialt hygge/lege fredag. Dette skal dog holdes kort.
Hob 3 dato
Grundet SEK´s ferie, Knudepunkt og afstand fra generalforsamling.
Vælges det at mødet lægges d. 15-17 oktober.
Medmindre nok ikke kan den dato, så rykkes det til knudepunktsweekenden.
Diskussion: Hvad skal vi gøre med inaktive foreninger?
FU vurderer at det ikke er problem. Og ser det fint at foreninger der er gået i stå, kan
mødes med fællesskabet og få genantændt ilden.
Proces for at finde delegerede og delegationsleder
Jacob informerer om processen som valgt af HOB.
Jacob opstiller som delegationsleder.
Proceduren:
FU indstiller delegationsleder
Politisk udvalg indstiller delegerede
HOB tager beslutningen for begge
Hvordan får vi gang i Discord?
Discorden skal mest være til arbejde, og derfor skal der ikke arbejdes for at lave social
hygge derinde.
Arbejdsdage hvor man vil have folk med, skal helst meldes ud i bedre tid.
Opdatering fra Østerskov Efterskole arbejdsgruppen
Vores repræsentant i ØE’s bestyrelse har meldt tilbage. Og bestyrelsen har taget utrolig
godt imod vores ideer til hvordan samarbejdet kan styrkes og vedligeholdes.
ØE bestyrelsen ønsker at fastholde kontakten til arbejdsgruppen.
Opgaver til næste gang
- Malene - Kontakt priskomiteen og hør om plan
- Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker eller
ideer
- Jacob - Udmelding om HOB 3 dato
- Politisk udvalg - Open Call til DUF delegeret møde
- Noah – find madhold
Eventuel
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