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Formalia
m. René
Sekretariatet er valgt som referent og dirigent.
Mødeformaliaen er godkendt
Siden sidst og afrapportering fra FU
m. Jacob
Siden sidst dokumentet opdateres, og Jacob kommer med status fra FU, samt visioner/planer for
de næste 3 måneder. Dette indebærer MU-samtaler for de ansatte, planer for krisehåndtering og
personsager.
Bifrost 101 m. René
Der bliver gennemgået Bifrosts historie, hvad Repræsentantskabets rolle er, og gode råd til
repræsentantskabsarbejdet, samt briefet hvordan DUF ansøgningen fungere.
ELF, ændring af Bifrost struktur
m. Daniel
Der bliver gennemgået Daniels tanker om ændringer af Bifrosts bestyrelsesstruktur, med
opklarende spørgsmål. Derefter indsamles input og forslag til den videre arbejdsproces.
Intro til Bifrostpuljen
m. Owen
Formålet med Bifrostpuljen, dens specifikke ansøgnings struktur og prioriteringsliste bliver
præsenteret for det nye repræsentantskab. Procedure for behandling af puljen bliver opdateret
med, at man altid er inhabil hvis ansøger er: En selv (man er en del af projektgruppen),
kæreste/partner eller nærfamilie.
Behandling af Bifrostpuljen
Totalpulje: 13750,Samlet mængde ansøgt: 9500,Rottemasker til spiller gruppe – Mythodea danmark
• Ingen erklærer sig inhabil.
• Ansøger om 4500,- til rollespilsmasker.
• Taget videre til betragtning.
• Tildelt 4478,10,-

Nørder med powertools III – Einherjerne
• Ingen erklærer sig inhabil.
• Ansøger om 5000,- til elektriske værktøjer.
• Taget videre til betragtning.
• Tildelt 2500,Nyt partnerskab med Palæstina
m. Carina
Der bliver præsenteret historien bag samarbejdet med den palæstinensiske organisation Bait
Byout, partnerskabets værdigrundlag, samt ønsker om det fremtidige arbejde.
Opkvalificering (foredrag fra Ripen)
m. René
Bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningen Ripen Liverollespil holder foredrag om organisationen,
deres historie, fremtidige målsætning og ønsker til Bifrost.
Dannelse af arbejdsgrupper
m. René og Carina
Sekretariatet præsenterer den nye arbejdsgruppeform.
REP’erne deler ideer til de forskellige ansvarsposter, og uddeler sig derefter i grupperne.
Medlemspleje – Morten, Michael, Noah, Jannick, Paul
Sikkerhed – Lasse, Michael, Noah
Socialt Ansvar – Frederik
Internationalt – Frederik, Carina, Jacob
Fondsøgning – Jonas, Cristoffer
Strategi – Maja, Jacob, Oksen, Jonas
Politik – Jonas, Jacob, Oksen, Jannick, Christoffer
Rekruttering – Susanne, Malene, Morten, Owen, Rasmus, Jannick
Uddannelse – Oksen, Rasmus, Susanne, Malene, Lasse
Arbejdstid
4 af grupperne samlede sig og brugte 1½ time på de første spadestik.
Grupperne præsenterede derefter deres arbejde og planlægning:
Medlemspleje – Specialskrevne oplæg til de enkelte foreningers behov, bedre kommunikation
både i og ud af Bifrost, indhente flere rabataftaler med forretninger.
Internationalt – Spillerudvekslinger med andre lande. Allerede en potentiel partner i Italien.
Uddannelse – Etableringen af et uddannelsesudvalg og afholdelsen af en årlig kursus-kongres.
Fondansøgning – Første halve år at arbejde med DUF-ansøgningen, og derefter søge penge til en
Bifrost monsterdragt.

Kompetence dokuments ændringer
m. René
Side 2:
§3 stk. 3. Skype ændres til Video opkald. Vedtaget.
Side 3:
§ 3 stk 6. Man kan erklæres inhabil ved enten selv at erklære det eller blive erklæret inhabil på
opfordring af andre medlemmer.
Her tilføjes: Inhabilitet er påkrævet hvis man er direkte involveret eller leder er et nært
familiemedlem. Vedtaget.
Side 4:
§ 8 stk 2. Rykkes til formandskabet samt gøres gældende for alle ansættelser. Men at andre
ansættelser end generalsekretæren, skal generalsekretæren være inde over. Vedtaget.
§ 10 stk 2. Slettes. Vedtaget.
Tilføjes: Formandskabet er ansvarlige for at arrangere forretningsudvalgsmøderne. Vedtaget.
Side 5:
§ 12 Udvalgene nedsættes for et år ad gangen, ændres til: Udvalgene nedsættes for to år ad gangen.
Vedtaget. Ændre ’kan’ til ’skal’. Vedtaget.
Tilføjes: Indfør forskudte valgår. Vedtaget.
§ 12 stk 2. Ændres så denne beslutning tages af forretningsudvalget. Vedtaget.
§ 12 stk 3. Ændres så forretningsudvalget overtager denne opgave. Vedtaget.
§ 12 stk 4. Ændres så denne beslutning tages af forretningsudvalget. Vedtaget.
TILFØJ AT REP ALTID KAN STEMME MISTILLID TIL FU UNDER §1
Side 9:
Antal personer i det Internationalerejseudvalg.
Ændres til udvalget sammensættes magen til udvekslingsudvalget. Vedtaget.
Side 10:
Under Forum – Ændres der til at arrangørerne skal vælges til det fjerde repræsentantskabsmøde
året inden afholdelse, eller hvis ingen melder sig, så inden afslutningen af første kvartal i året for
arrangementet. Vedtaget.
Side 11:
Ændring til at Strategigrupperne, hvor der i begge tilføjes:
Arbejdsgrupperne skal have minimum 1 medlem fra repræsentantskabet, samt sikre god kontakt
til formandskabet.
Arbejdsgrupperne er selvsupplerende indtil strategien ophører. Vedtaget.
Valg af REP’er til udvalg

Priskomiteé – Joan
Udvekslingspulje – Michael
Internationalt - Frederik
Ønsker til næste rep
Mere rummelig lokation.
Lidt og let at spise fredag aften ved ankomst.

