Referat for repræsentantskabsmødet d. 13-15. oktober 2017
Fredag:
Forum17 evaluering – Evalueringen godkendes, og underskuddet dækkes af
Landsforeningen – Enstemmigt vedtaget.
Lørdag:

Formalia: valg af mødeleder og referent
- Klara Rotvig er valgt som ordstyrer, og René Bokær er valgt som mødeleder og
referent.

Siden sidst v/ Daniel
- Siden sidst dokumentet bliver opdateret med seje aktiviteter fra REP. Fra alt fra
kurser hos ELF til møde med Søren Pind, til rekrutteringskampagne for at få flere
foreninger ind under Bifrost paraplyen.

Status på projektgrupper v/ Carina
International koordinator
1) Partnerskab med Bait Byout
- Tre fra FU skal ned og skrive partnerskabsaftale under
- VI har fået 58.000 kr fra DUF til at sende fire fra lokalforeningerne med
- Flere dansker har spil med på festivalen
- Der er international interesse for hvordan vi driver partnerskaber
- DUF er vildt stolte over vores samarbejde med Bait Byout og bruger f.eks.
bogen "Birth of Larp in the Arab World" i oplæg ect.
- Falken er givet videre til flere forskellige ansvarlige i gruppen, så Anders ikke er
inde over alt.
- Palæstineserne er meget glad for samarbejdet
- Partnerskabsudviklingen kommer til at føre ny viden hjem til Bifrost, da Bait
Byout har kommet frem til meget interessant arbejdsmetoder for rekruttering,
udvælgelse af folk til internationale ture og generel kultur i organisationen
- Der er stor interesse i det danske miljø for samarbejdet.
2) Islandsturen
- Vi sendte 4 afsted til Island på “European Roleplaying Approach in Minoan
Mythology”, projektet var støttet af Erasmus+ (EU)
- Der var folk fra 7 forskellige lande: Danmark, Island, Italien, Skotland/Great
Britain, Sverige, Tyskland, Estland Ialt 25 deltagere
- Projektet blev udført af Dragon Legion. som vil lave flere projekter i det nye år,
hvor de vil invitere Danmark med, da vores deltagere var super seje.
-Den ene af deltagerne (Rasmus Hansen fra NRF) arbejder pt. videre med
projektgruppen om at færdiggøre materiale til et projekt i 2018, som er et
spiller-event på Island.
- Udgift for Bifrost: 0,- Udgift pr deltager: 350,Bifrost
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3) Knudepunktsturen
- Formål inspirer det Danske Rollespilsmiljø
- Passer som fod i hose med den nye strategi om at få formuleret hvad rollespil
kan, KP er det fremmeste sted i verden til at diskutere det
- Der skal 8 afsted
- Venter stadig på orientering fra de ansvarlige om proces.
4) Larpers of the World
- Projektet er igang
- Første møde afholdt, 16 deltager fra 9 lande.
- Super stemning
- Forslag til mange nye projekter
- Folk glæder sig til at holde workshop i Sverige både før og efter KP

Sikkerhedsudvalget
- Har startet arbejdet med udgangspunkt fra sikkerhedspjecen fra Ropecon.
Arbejdet vil ske i samarbejde med supersoldaterne.

Supersoldaterne
- Friluftsrådet, indtil videre har vi 5 nye medlemmer i Friluftsrådet, og arbejder
på at få flere ind.
- Dialogmøder, 2 af møderne af afholdt, og de næste 4 er planlagt. Indtil videre
har der været god opbakning alle møderne.
Der bliver nævnt at REP gerne vil hjælpe med at få flere deltagere.
- Sikkerhed, arbejdet er så småt startet, og vil rigtig tage fart efter
generalforsamlingen i november.
Udvekslingsudvalget
- Antal udsendte: 41 stk
- Antal ture: 4 ture (Babylon, Rollespilsfabrikken, TRoA, ELF)
- Penge brugt: 12.500,-

Kommunikationsudvalget
- Katja har desværre udtrådt af udvalget.
- Og søger derfor flere folk der gerne vil være aktive, især med at skrive en
kommunikations guide.
- Der mangler en/nogle der vil løfte opgaven med nyhedsbrevet, ellers vil det
desværre stoppe.

Internationalerejseudvalg
- Antal udsendte, 10 blev sendt afsted
- Antal ture, 1 tur til Knudepunkt i Norge
- Penge brugt – 21.200,-

Lokaleudvalget
Blev stiftet i oktober, med mission om at finde nye sekretariats lokaler.
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Bifrostpuljen – støttemuligheder
• Følgende ændringer er vedtaget:
Løn, forplejning, transport, leje af location, forplejning og midler til
administration (løn, lokalestøtte) støttes ikke.
Ændres til: Løn støttes ikke.
• Deadlinen ændres til 14 dage før behandlingsmødet
•

Fokuspunkt ændres Aktive strategien

Bifrostpuljen – ansøgninger

- Lord Assemblys ansøgning er godkendt

- LarpGs ansøgning er godkendt

- Katastrofe kompagniets ansøgning er godkendt, med forbehold for at støtten
først kan udbetales når skyldigt kontingent for sidste år er betalt.
- Den farvestrålende fjers ansøgning er godkendt

- ELFs ansøgning er godkendt

- Fenris ansøgning er godkendt

- NRFs ansøgning ”Pimp my terrain” er godkendt
GF blok 1 – lokation/tilmelding/kontingentbetalingsstatus

- Vi skal afholde generalforsamlingen d. 24 – 26 november på Høje Taastrup

gymnasium. Fordelene er at det er et stort fint sted, med et godt auditorium og
masser af soveplads. Ulemperne er at vi skal sove i klasselokaler.

- Tilmeldingen er den faste pris på 100,- pr næse og 300,- for 4. Tilmeldingen vil
foregå online.

- Rep mindes om at huske deres foreninger på at betale kontingent, hvis de skal
have stemmeret til generalforsamlingen.
GF blok 2 – Forretningsorden
-

Forslaget om den nye Forretningsorden er godkendt.

GF blok 3 – Vedtægtsændringer v/ Joyce & René

- Rep godkender Joyces forslag om vedtægtsændringer. Og det vil blive stillet

som en samlet rep. Forslaget omhandler udskrivning af regionsrådene i
vedtægterne, men ikke som virke.
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GF blok 4 – 2018 Budget ønsker
Der blev brainet op på budget ønsker:
Flere penge til udveksling
Penge til fondssøgning, gerne fastansat
International pulje/KP
Ordentligt kontor/lokaler
Fortsættelse af Supersoldatprogrammet.
Flere penge til repræsentantskabet til følgende:
• Foreningsbesøg
• Kursuspulje
• Flere kursuspenge til individuelle folk
• Sende rep på lederkursus
• Bedre faciliteter til REP møderne
• Sende repræsentantskabet til Forum
Løn
• René på fuldtid
Kamera, videokamera
Spilrollespil.dk
Bibeholde Orkerne Kommer!
Strategipulje
Grejbanker – containere i forskellige dele af landet.
Invitere folk i Norden til generalforsamling
Bifrostmonstret
Arbejdsblok

Der arbejdes på: Formandens beretning, Bifrostpulje teksten, GF til

internationale, forefalden udvalgsarbejde, rekruttering.
Opkvalificering om fondssøgning v/ Morten Pedersen
Et foredrag om store fondsansøgninger.
Knutpunkt 2018 v/ Joyce

Der gives holdningstilkendegivelse fra REP om at de gerne vil have en højere

pulje til internationale rejser, så flere kan sendes ud. Her lægges dog fokus på at
der gerne ses at der bliver lavet ture til mere end blot KP, men også ligende

lærings/netværksarrangementer, som blandt Prolog, Mittelpunkt, Grenselandet.
Forum 2018 arrangørgruppe

Forum 2018 arrangørgruppen bestående af Uffe Jensen, Eva Mærsk og Morten
Pedersen er valgt til at stå for kongressen.
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De har en vision om at bygge videre på Forum17 som grundsten, og tilføje nogle
spændende keynotes for det lidt mere erfarne publikum.

De planlægger at afholde eventen på Midtfyns Fritidscenter.
Knudepunkt 2019 arrangørgruppe!!!

Styregruppen bestående af Sofie Støvelbæk, Søren Ebbehøj, Marie Holm, Jacob

Pondsgård, Caroline Koren og Troels Barkholt bliver valgt som projektgruppe for
Knudepunkt i 2019.

Deres vision er: stort og derfor nemt tilgængeligt, både med fokus på en
introguide samt en mulighed for billig pris.
Søndag:

Præsentation af strategiforslag v/ Maja
Strategien er godkendt, dog med forbehold om følgende rettelser:
- I afsnittet ”Vores Bifrost”, er der ønske om en ekstra formulering omkring at
der med ordet rollespil ikke kun menes ”live rollespil”
- I afsnittet ”Mere Bifrost”, er der ønske om at ”flere rollespillere” bliver ændret
til ”flere medlemmer”.
Den kan læses nedenfor.

Bifrost Strategi 2018-2020

Vores Bifrost. Mere Bifrost.
Kommunikation har været Bifrost’ Akilleshæl siden vi blev stiftet. Vi vil skabe et fundament for
bedre intern og ekstern kommunikation, og på vejen skabe en større og mere sammenhængende
landsforening. Vi er dem de andre gerne vil lege med og nu skal vi blive bedre til at fortælle
omverdenen hvorfor. Det vil vi bruge de næste 3 år på i Bifrost.
Vores Bifrost…
For at vise verdenen hvor fantastiske vi er, skal vi kunne formidle hvad rollespil er og hvad
rollespil kan. Hvis vi ikke definerer det nu, kommer omverdenen til at gøre det for os. Vi skal
derfor definere, udvikle og udgive rollespil som metode - hvad rollespil er og hvad det kan - så vi
kommunikerer om rollespil, som et samlet fællesskab.
… Mere Bifrost
Mere Bifrost betyder flere rollespillere i lokalforeningerne! Vi vil samle erfaringer igennem en
rekrutteringsindsats. Her vil vi afprøve rekrutteringsmetoder, som er valgt ud fra den enkelte
lokalforenings behov. Arbejdet skal ende ud i en nedskrevet rekrutteringsstrategi som kan
bruges af lokalforeningerne til at sikre en kontinuerlig medlems tilstrømning.

Mål for Bifrosts strategi 2018-2020
Formulere rollespil som metode
- Vi skal ud i lokalforeningerne og fortælle om rollespil som metode i 2020
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- Vi skal i de nationale medier 5 gange inden 2020
- Vi skal udgive en bog om rollespil som metode i 2020.

Rekruttere 500 nye medlemmer inden 2020
- Vi skal samarbejde med lokalforeningerne om skræddersyet rekrutteringsindsatser
- Vi skal skabe en materiale/penge-pulje til at fremme lokalt samarbejde med henblik på
rekruttering
- Vi skal formulere en rekrutteringsstrategi, til at sikre fremadrettet medlemstilstrømning i
lokalforeningerne.

Være tilstede i lokalforeningerne
- Vi skal opkvalificere repræsentantskabet til at kommunikere rollespil
- Vi skal besøge over halvdelen af alle lokalforeninger inden 2019
- Vi skal have besøgt alle lokalforeninger inden udgangen af 2020

Fundamentet er lagt. Vi bygger videre.
Bifrosts Strategi 2016-2017 ”Fremtidens Lokalforening” har lagt et godt fundament for det
arbejde der ligger fremadrettet. Vi vil bruge grundstenene - kurser, foreningsbesøg og
opkvalificering af Repræsentantskabet - som et aktivt redskab til at opnå målene for Bifrosts
strategi 2018-2020 “Vores Bifrost. Mere Bifrost ”. Når vi kommunikerer samlet om rollespil som
metode og er mange om det, kan vi i langt højere grad begynde at sætte rollespil på den politiske
dagsorden i 2021.

Evaluering af året i REP
-

Længere opkvalificering, mere fokuseret opkvalificering i relevant

-

Få udleveret Bifrost-Wear til Rep møde 1, for at føle sig som en del af

-

repræsentantskabsarbejde.
”holdet”

Flere penge i arbejdsplanen, gør det nemmere at starte nye initiativer.

-

Mere fokus på ryste-sammen aktiviteter til det første rep møde. For at

-

Alkohol under mødet, motivere ikke for seriøs holdning.

-

skabe en nemmere indslusning.

Godt med blanding af mødeformer, men først på det tredje møde.
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