FU referat – 25. april 2022
Tilstedeværende:
Jacob
Malene
Jonathan
Nikolaj - online
Victoria

Fraværende:

Noah Adkins - gæst

SEK:
René

Programpunkter
Programpunkt
Formalia

Godkendelse af
referat
Opdatering fra
udvalg og
arbejdsgrupper

Referat
Dirigent: Jonathan
Referent: René Bokær
Referatet fra sidste møde godkendes.
Der er kommet skriftlige opdateringer fra Trivselsgruppen, Priskomiteen, Besøgs- og
medlemsplejegruppen, Udviklingsrollespilsgruppen.
Resten af udvalg og arbejdsgrupper har givet dem mundtlige.
UDDAK har møde d. 17. maj, og sommerskolen vil gerne bede om at lave alumni
weekend.

Besøgs- og medlemspleje – FU ønsker at gruppen tager en tur forbi SLURK. Og især
har fokus på at hjælpe med medlemsadministration.
Opgaver fra
sidst

Politisk udvalg – skal have hjælp til at holde et møde.
Nikolaj – snak med det internationale udvalg og hør hvilke ture der er planlagt, og hvilke
møder de har planlagt – DONE – update givet ved sidste punkt.

Opdatering fra
DUF

Jacob – kontakte Zleep konferencehotel for en pris ved at afholde GF hos dem. – SEK
har kigget på denne, og de er ikke ledige.
DUF skal til at behandle et trivselspapir, hvor Bifrost måske kan søge inspiration eller få
påvirkning på.

DUF har fået penge til at lave et projekt i ”rigsfællesskabet”, hvor
medlemsorganisationerne vil kunne søge penge til projekter i de nordiske lande
Opdatering fra
Der gives en status fra sekretariat.
SEK
Der er blandt andet blevet tjekket op på om alle foreninger er kommet godt i gang efter
corona. Og alle har meldt tilbage om at de er godt i gang igen.
- Der mangler dog svar fra Nafri og Kompagni Gottheim.
Indrapportering Der blev aftalt på HOB, at udvalgene og arbejdsgrupper vil give status ud via
fra udvalg og
indkaldelsen til FU.
arbejdsgrupper Malene påpeger at det er vigtigt at vi responderer til dem, som har sagt at de ønsker
hjælp.
FU er glade for formen.
Der planlægges at ændre titlen i mailen, for at få flere til at udfylde.
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Optagelse af
nye foreninger
Sovepladser og
lokation til
HOB 3

Kommissorie
for
Priskomiteen

Rollespilsforening Skovens Herskere
- Forening er godkendt til optagelse
Wonder studios ønsker at vi besøger dem.
Der er dog ikke sovepladser til alle.
FU melder at vi siger ja tak til invitationen, og afholder HOB 3 hos dem. Vi sover samlet
på lokationen, hvor nogle sover i feltsenge eller i telte. Der burde være 15 sengepladser
dernede.
Note: lej evt. bil fra Fyn.
FU har følgende ændringer:
I ramme afsnittet, tilføjes at medlemmerne udpeges af forretningsudvalget ud fra
ansøgning.
FU sender forslag til priskomiteen, om hvorvidt de vil have 4 eller 5 nominerede til
priserne.

Bifrostpuljen
som
arbejdsgruppe

FU’s rolle

Efter ændringen godkender FU kommissoriet.
Der ønskes at fjerne punkter fra dagsorden til hovedbestyrelsesmøderne.
Derfor forslås det at nedsætte en arbejdsgruppe som håndtere puljen.
FU vil høre HOB, om nogle af dem har lyst til at sidde i en arbejdsgruppe (optil 5), der
vil behandle ansøgningerne, og komme med en indstilling til HOB.
FU stiller også forslaget: at den puljeansvarlige kommer med en indstilling, som HOB
kan behandle.
Er det meningen at vi skal have små dagsordner?
Tanker fra sidste møde:
- 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
FU støtter følgende model:
At hvis møder har korte dagsordner, så bruges resten på ide-workshops og arbejde.
FU ønsker ikke at skære ned på antallet af møder.

Lån til
projektudlæg Elysion

Noah fra Elysion kommer og forklarer om projektet ”Blå Soldater”, som er en
oplysningskampagne om EU-militærforbeholdet som bruger rollespil/den magiske
cirkel. Projektet har også et aspekt om at blande aktive fra Bifrost, Ungdomspartier og
Europæisk Ungdom til brætspil og dialog. Projektet slutter i juni, og pengene burde
modtages i august.
Der ønskes udlæg til projektet på 250.000 kr. i de 4 måneder.

Opgaver til
næste gang

FU synes at projektet er mega fedt, og dejligt at se lokalforeninger tage en så aktiv del i
strategien om at få Bifrost mere synlige i den politiske debat.
FU stemmer for at give udlægget til Elysion
SEK – Hjælp til at afholde møde i politisk udvalg
SEK – Tjek ind på Trivselsgruppen og planen.
SEK – Fiks den nye forening Skovens Herskere
SEK – Oprette lånepapir til Elysion
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Jonathan – Videregive info til besøgsgruppen.
Jacob – Kontakte Priskomiteen om kommissorie
Eventuelt

Malene – lave punktet om Bifrostpuljen
Næste møder:
24 Maj
22 Juni
29 August
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