FU referat – 22. juni 2022
Tilstedeværende:
Jacob
Malene - Online
Jonathan
Victoria

Fraværende:

Nikolaj

SEK:
Jonathan

Programpunkter
Programpunkt
Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Opdatering fra
udvalg og
arbejdsgrupper

Referat
Referatet er godkendt

Opdateringer fra udvalg og arbejdsgrupper

Vær opmærksom på, at der var meget få tilbagemeldinger. Det forklares med
eksamensperiode og tidlig sommerkulder.
Af hvad vi ved fra udvalgene, så går det helt okay.

Opgaver fra sidst

Jonathan og Malene prøver igen!
Jacob har klaret alle sine opgaver og er vildt dygtig.

Opdatering fra
SEK

DUF har været på besøg.
Der er gang i nye projekter.
Mere hype til SoMe.
DUF-ansøgning blev færdig.
Topdanmark har sagt ja til alle vores betingelser – træder i kraft i 2023.

Østerskov
Bestyrelsespost
Donation fra
Böikens arv
Ændring i Bifrosts
priser

Jacob overtager bestyrelsesposten i Østerskovs bestyrelse.

International
udvalgs
kommissorie
Guide til
sikkerhedsplan

FU er tilfredse og sender det videre til HOB med enkelte grammatiske rettelser.

Dagsorden til
HOB3

Det besluttes, at vi med glæde tager imod støtten til miljøet fra Böikens arv.
Jacob fremlægger de nye priser og revisionen af de gamle.
FU kommer med feedback til indholdet, som skal godkendes af HOB.

Jacob har udformet en guide, som skal godkendes af HOB.
Der vil blive rettet og omskrevet, så den er mere let spiselig.
FU er glade for at den bliver lavet.
•
•
•

Forretningsordenen til GF på HOB 3
Hvordan kan vi facilitere demokratiske snakke på GF?
Kommissorie til internationalt udvalg
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•
•
•
•
•
Opgaver til næste
gang

Sikkerhedsguide
Omstrukturering af Bifrosts priser
Oplæg fra Malene om Bifrostpuljen
Strategiudvalget kommer med forslag til ny strategi
Der skal bestemmes, hvordan den nuværende strategi bliver prioriteret
resten af året.

Jacob - Skriv til Christian angående det internationale arbejde.
Malene – lave punktet om Bifrostpuljen til HOB mødet, Jonathan er cheerleader.
Jacob – Ring til Böikens forældre og tak ja til arv.
Jacob – Skriv dokumentet med Bifrosts priser til, så det er mere klart udpenslet.
SEK – Ring til Østerskov med Jacobs kontaktinfo.

Eventuelt

FU beslutter på opfordring fra SEK at rykke HOB 4 til 7.-9. oktober 2022.
SEK beretter om at der er blevet valgt en Supersoldat, der starter til august.
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