Referat af Forretningsudvalgsmøde 03/06-2021 kl.
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Jacob Schulze(formanden), Nikolaj Oksen, Michael Lauenborg, Malene Kolle
(online), Noah Adkin, René fra SEK
Gæster: Christian Nørgaard og Victoria Kaxe
Referent: René
Dirigent: Oksen
Godkendelse af referat fra sidste møde
- Referatet er godkendt.
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
UDDAK: Der har netop været afviklet krigslive. Og næste års arrangørhold burde være lige på
trapperne.
Der er pt. Problemer med at finde årets arrangører til UDDAK.
Priskomiteen: Der bliver sendt en mail og et FB opslag ud i næste uge for at indhente nomineringer.
Trygheds gruppe: har aftalt næste møde, og har stor ild.
Politisk udvalg: Skal lave et Open call til delegeret møde.
Opgaver fra sidst
-

Malene - Kontakt priskomiteen og hør om plan - formanden har taget kontakt og givet update til
FU.

-

Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker eller ideer
- Dette er ikke gjort.

-

Jacob - Udmelding om HOB 3 dato
- Gjort men eventen er ikke rykket på FB.

-

Politisk udvalg - Open Call til DUF delegeret møde
- Dette er ikke gjort, Oksen tager teten herfra.

-

Noah – find madhold til HOB
- Madholdet er fundet, de består af folk fra Elysion.

Godkendelse af nye foreninger
-

Ingen nye foreninger

Opdateringer fra SEK
SEK mangler hænder til at afvikle HOB 2 – Der hentes hjælp hos FU og Victoria.
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Formanden og generalsekretæren har kigget på deadline for dagsorden og vi rykker den til på fredag.
-

Vedtagelse af HOB referat.
Debat punkter: Generalforsamling
Debat punkter: Kontingent, hvad skal vi med det.
Debat punkter: Forskellighed i foreninger
Opdatering fra tryghedsgruppen
Valg af delegerede og delegerede leder + tanker om delegerede møde.
Afsæt tid til løbende punkter
Få udtalelser som punkt til GF + gennemgå nuværende. (mulighed for at lave nye hvis det er)
Opkvalificering om meningsdanneri med Oksen
Besøg af lokalforening. Gerne Grotten eller Einherjerne.
Ideer om hvordan kan man opstarte bedst efter sommerferien.
Gennemgang om Corona puljer, så HOB kan sprede budskabet.
Arbejdsblok – evt med corona oplysnings rundringning.
Nedsat GF udvalg – Vælge dirigenter, og kendis åbner (evt. opkvalificerende oplæg)
Indstilling af delegationsleder og delegerede til DUF delegeretmøde
Der er pt. Ikke kommet et facebook opslag om, men det vil komme hurtigst muligt.
FU ønsker at indstille Jacob Schulze som vores delegationsleder til DUFdelegeretmøde.
Jacob har været det før, og ønsker at skabe en god proces for årets delegerede, ved
månedlige møder, for at skabe inddragelse fra de delegerede, men samtidig får
Bifrosts vision med.
Nikolaj Oksen ønsker at genopstille i DUF styrelse, så der skal lægges nogle kræfter
der.
Opstart efter sommerferien
Noget vi kan gøre for at få hjulene Igang igen?
Oksen ønsker at punktet også bliver behandlet af HOB.
Noah nævner at hans følelse er at foreningerne er ved at starte op. Men at de måske
kan hjælpes til at finde ud af hvor og hvilke puljer man kan søge.
Opgaver til næste gang

Oksen - Open Call til DUF delegeret møde
UDDAK – Finde ud af hvordan Level-up afvikles.
Noah – Holde et møde i efterskoleudvalget.
Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker eller ideer
Eventuel
UDDAKs kontakt mail på hjemmesiden er forkert.
Ryk evt alle kontakt mails til til kontaktsiden.
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