FU referat – 28. marts 2022
Tilstedeværende:
Jacob
Malene (online)
Nikolaj
Victoria (online)

Fraværende:
Jonathan

SEK:
René

Programpunkter
Programpunkt
Formalia

Referat
Dirigent: Nikolaj
Referent: René Bokær

Godkendelse af
referat fra
sidste møde
Opdatering fra
udvalg og
arbejdsgrupper

Det ønskes at diskussionerne udskrives.
med rettelserne er referatet godkendt
Forum har fået dato – første weekend i september
Strategiudvalget har holdt møde og de er kommet frem til et kommissorie
FU ønsker en opdatering fra det Internationale udvalg.
- både om Dragon legion event 2023
- Og planlagte ture i 2022
- Samt inklusion af nye medlemmer (er der fastsat møder mm)
Tryghedshedsarbejdsgruppen mødes stadig fast. De har valgt at skrotte ideen med en
central tryghedsmail. Der mødes nogle juridiske spørgsmål omkring guiden, og det
regnes derfor først med at gruppen vil have sit produkt færdig i 2023.

Opgaver fra
sidst

Ret Kommissorie
- Politisk udvalg (Jacob) - DONE
Strategi udvalg kontakt: Jacob - DONE
Følge op for sommerskolens fondsmidler, og rammebeskrivelsen og hvad pengene kan
bruges på – Oksen – DONE (Givet til koordinatoren af UDDAK af SEK)

Opdatering fra
SEK

Opdatering gives.
Af punkter kan nævnes:
Vi har haft besøg af Jan E. fra venstre sammen med DUF og idrætten. Besøget gik over
alt forventning.
Sekretariatet har haft andet møde i netværket for ansatte i DUF.

Økonomisk
opdatering

Der gives en økonomisk status. Det ser tilfredsstillende ud og en stor del af de frie
midler prioriteres til afholdes af generalforsamlingen, da der forventes flere deltagere til
årets generalforsamling, eftersom at lokalforeningerne må sende flere delegerede.
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Godkendelse af
nye
lokalforeninger

Til behandling er:
Rollespilsforeningen Academia Unitate (RAU) - fra Ølgod
Foreningen godkendes
Jean Le Fiers Folk – fra vejle (Malene erklærer sig selv inhabil)
Foreningen godkendes
Odense Megagames – fra Odense
Foreningen er blevet godkendt på mailafstemning d. 25-03-2022

Opdatering fra
DUF

Demokratiets hus i Ukraine er bombet, men projektet køres videre i ånden. DUF vil stå
for dette.
Der snakkes om at have fokus på tech. Cyberpolitik og digitale rollemodeller.
Der skal laves et stort samarbejde med nogle ungeråd i Kenya. Nikolaj har spillet ind
med at bruge Bifrosts metode som en del af projektet. Muligheden spilles videre til Det
Internationale Udvalg.
Corona – Der foregår en snak om hvordan man bedst hjælper lokalforeninger, som er
kørt ned med frivillige.
(Victoria forlader mødet grundet sygdom)

Hvordan skal
indrapportering
fra udvalg og
arbejdsgrp.
Foregå?
Debat om GF
lokation og
økonomien

Punktet tilgår til hob 3 – hvor hovedbestyrelsen vil være med til at komme på løsninger.
Malene tager ansvar for at stå for oplæg.

Kommissorie
for Det
politiske
udvalg
Strategioplæg
til HOB 2

FU stemmer for kommissoriet og sender det videre til endelig godkendelse hos
hovedbestyrelsen.

Der mindes om at huske I-DO-ART modellen
FU informeres om tilbuddet fra Herning Danhostel – med en pris på 900,- pr. person.
FU debattere om hvorvidt man vil gå med den lidt dyre løsning, eller om man vil gå med
en anden lokation eller overnatning i klasselokaler.
Debatten udspringer af at der ikke er plads til nok deltagere på lokationen fra sidste år.
René sendes afsted til herning danhostel, for at se om lokationen passer, og gør den det,
så gives der mandat til at sige ja til tilbuddet.
Jacob undersøger om man kan få en god deal med Zleep konferencehotel i Høje
Taastrup

Jacob præsenterer et forslag fra Strategiudvalget om strategi som værktøj og en proces
for at udarbejde fremtidige strategier.
Der planlægges pt. At få Morten Pedersen fra Strategiudvalget forbi om fredagen til
HOB 2.
Der nævnes at der gerne må præciseres i modellen hvornår strategien begynder at
udarbejdes.
Med denne ændring sender FU punktet videre til hovedbestyrelsen.
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Hvad skal vi
snakke om I
FU?

Hvor lange dagsordner skal der være?
Punktet udskydes til næste møde, hvor flere fra FU er med.
Tanker som tages med:
- Færre møder (der er pt. Kun krav om 8 møder om året, pt afholdes ca. 11)
- Mulighed for korte online status møder.
- Ide workshops og arbejdsmøder

Dagsorden til
Hob 2

Punkter til mødet
- Ideworkshop om fundansøgning - SEK
- Den nye pris – Jacob laver bilag
- Kommissorier Politisk udvalg
- Forståelsespapir Strategi udvalg
- Udvalgs afrapporterings metode
- Økonomisk status
- Bifrostpuljen
- Ændringsforslag til Bifrostpuljen
- Arbejdsblok m. fokus Grøntudvalg, og ønske om regionskontaktpersoner
- Underholdning fra arbejdsgruppen
- Foreningsbesøg Rollespilsfabrikken og Dragonfactory.
- Strategioplæg – fredag aften kl. 21

Opgaver til
næste gang

Nikolaj – snak med det internationale udvalg og hør hvilke ture der er planlagt, og hvilke
møder de har planlagt
Jacob – kontakte Zleep konferencehotel for en pris ved at afholde GF hos dem.

Eventuelt

Alle – Send bilag til René vedr. hob 2.
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