Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 18, afholdt d. 26-08-2019

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 1: Opsamling fra sidst
- Facebook-guide - Cecilie
- Opdaterer hjemmeside - Cecilie
- ÅUF mail med kasserer/formand - Cecilie
- Tjekke AF regnskab - Noah og Ann
- Huske på opgaver - Noah
- Guide til budget og regnskab - Ann
- Guide til MobilePay og bankkonti - Ann
- Skrive mail om budget til OVE - Emilie
- Ringe ang. lederkursusstøtte - Ann
- Lægge ny guide til arrangører op på hjemmesiden - Cecilie
- Undersøge, om vi kan lave undersider til Elysions arrangementer på Elysions domæne Cecilie
Punkt 2: Opdatering på foreningens økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status på økonomien
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Punkt 2.3: Anmodninger om støtte
Punkt 3: Opdatering af arrangementer
- Aarhus Filerne (v. Noah)
- Projekt Værkstedet (v. Noah)
- Karls Konfirmation (v. Cecilie)
- Støtte på 1500 kr.
- Mutant Live (v. Emilie)
Nye initiativer?
Punkt 4: AF medlemskab (v. Ann og Noah)
Punkt 5: Afstemning om medlemskab af Frontløberne
Punkt x: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Punkt y: Evt.
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Referat
Til stede: Cecilie Glasdam, Emilie Ehlers, Martin Terp, Ann Christensen, Noah Lynge Adkins
(ankommer ved Punkt.1.2)
Referat
Punkt 1: Opsamling fra sidst
- Facebook-guide - Cecilie
- Guide til bestyrelsen, ikke guide til medlemmer
- Guiden til bestyrelsen skal stadig renskrives.
- Opdaterer hjemmeside - Cecilie
- Er klar nu.
- Mangler Mutant-Live, der ikke har sendt info endnu, og Karls Konfirmation, der
kun for nyligt har sendt info ind.
- Projektværksted har ikke sendt datoer ind.
- ÅUF mail med kasserer/formand - Cecilie
- Er ordnet. Næste årsmøde er d. 20. februar, og vi er medlemmer indtil da.
- Vi har mulighed for at komme på Studiemessen i næste uge, men bestyrelsen er
enige om, at vi ikke har tid til at forberede.
- Tjekke AF regnskab - Noah og Ann
- Er ikke blevet gjort. Regnskabet er tilgængeligt i gDrev.
- Huske på opgaver - Noah
- Evaluering på at huske på opgave: Gjort 1 gang i løbet af sidste måned. Noah
har en god oplevelse med det, alle har en positiv oplevelse.
- Fortsætter i næste måned, evt. flere gange.
- Guide til budget og regnskab, guide til MobilePay og bankkonti - Ann
- Arbejder stadig på det, men det er endnu ikke færdigt.
- Skrive mail om budget til OVE - Emilie
- Budget modtaget i dag og bliver sendt til kasseren
- Ringe ang. lederkursusstøtte - Ann
- Er gjort.
- Lægge ny guide til arrangører op på hjemmesiden - Cecilie
- Der var lidt tvivl om hvilket dokument, der var tale om. Det bliver opklaret på
mødet. Cecilie lægger dokumentet op asap.
- Undersøge, om vi kan lave undersider til Elysions arrangementer på Elysions domæne Cecilie
- Det kan vi godt, men vi kan ikke ændre layoutet fra hovedsiden.
- Domænet vil være elysionrollespil.dk/_ARRANGEMENTNAVN_
Punkt 2: Opdatering på foreningens økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status på økonomien
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Ting er gode. Vi har nogle regninger, som ikke er blevet opkrævet endnu. Vi har fået flere
medlemmer. Der er ingen steder, vi er gået over budget.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Vi har fået 2 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde, begge på halvårskontingenter. Den
ene har endnu ikke betalt kontingent.
Punkt 2.3: Anmodninger om støtte
Punkt 2.3.1: Karls Konfirmation har anmodet om 1500 kr. i støtte. Vi har set budgettet, det ser
godt ud. Vi har stadig godt 4000 kr. tilbage af budgetpunktet, og vi er over ½ inde i året.
Afstemning: 4/4 stemmer for.
Noah erklærer sig inhabil.
Karls Konfirmationen får tildelt 1500 kr. i støtte.
Karls Konfirmation har også forhørt sig om muligheden for foreningskonto + kort + brug af
MobilePay:
Det kommer til at tage noget tid, da vi skal bestille ny konto + kort, og skal vente på, at det
ankommer. Selve prisen for det er ikke særlig stor, og dette skal Karls Konfirmation selv
indregne i udgifter til scenariet.
Arrangøren har selvfølgelig kun råderet over det specifikke beløb, der samlet indbetales til Karls
Konfirmation.
Afstemning: 4/4 stemmer for.
Noah erklærer sig inhabil.
Foreningen skal have regnskab efter endt scenarie.
Punkt 2.3.2: Et medlem vil gerne til Forum
600 kr. + transport ca. mellem Aalborg og København (ca. 300 kr. I alt).
Vi formoder at kunne få lederkursusstøtte for selve billetten, men ikke transporten.
Dvs. en udgift på ca. 180+300 = 480.
Det er ikke noget, vi har budgetteret for, så hvis vi skal sende Noah afsted, skal vi finde
pengene et andet sted fra.
Dække hele billetten og transporten: 0 stemmer for, 4 stemmer imod, 0 stemmer blankt.
Dække hele billetten: 3 for, 1 imod, 0 stemmer blankt.
Dække 70% af billetten: Behøver ikke stemmes om.
Noah erklærer sig inhabil.
Vi bruger Sommerskolepuljen, som ikke er blevet brugt dengang.
Ann ringer og forhører kommunen og skriver tilbage til medlemmet.
Punkt 3: Opdatering af arrangementer
- Aarhus Filerne (v. Noah)
- En af arrangørene er stoppet som hovedarrangør og er nu medarrangør
- Sidste spilgang var, på trods af det lave spillerantal, umiddelbart en success
- Har stadig ikke benyttet medlemstilskud
- Projekt Værkstedet (v. Noah)
- Intet nyt.
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-

Karls Konfirmation (v. Cecilie)
- Støtte på 1500 kr. - er behandlet under økonomi.
- Vi har fået info fra dem, så vi kan promovere dem på vores hjemmeside og
Facebook. Cecilie er i gang med det. - Vi skal have delt det med FB-siden.

-

Mutant Live (v. Emilie)
- Mail om hjælp til fondansøgning samt erklæring om at ville holde MutantLive i
foreningen i 2020.
- Bestyrelsen støtter enstemmigt op om at underskrive fondansøgningen. Dette vil
Noah stå for.
Nye initiativer?

Punkt 4: AF medlemskab (v. Ann og Noah)
Ann og Noah har en idé om at foreslå et “kampagnemedlemskab” til næste generalforsamling.
Det er en måde at se medlemskab lidt anderledes på, som ligger tættere op ad idrætsklubber.
Input modtages gerne.
Punkt 5: Afstemning om medlemskab af Frontløberne
Bestyrelsen bliver enstemmigt enige om, at lige nu ikke er tidspunktet at blive medlem af
Frontløberne på, men at bestyrelsen klart er med på at tage det op igen, hvis det skulle blive
relevant for et arrangement og/eller vores medlemmer.
Punkt 6: Reklame
Vi skal snart ud og reklamere for foreningen. Fx i Faraos Cigarer, Epic Panda og andre
nørdbutikker (Evt. med flyers: Cecilie?). Cecilie vil gerne arbejde på nogle flyers/brochurer.
Punkt 7: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
- Emilie: Sende budget fra OvE til Ann
- Cecilie: Flyers (på sigt), renskrive guide til bestyrelse + lave guide til medlemmer,
opdatere hjemmesiden (Karls K., guide, referater), delt KK med Facebook-siden, nyt
layout/layout egnet til scenaries undersider på elysionrollespil.dk (på sigt)
- Noah: Få kontakt mail og personlig mail op og køre på sin computer, tjekke budget og
regnskab for AF med Ann, huske folk på opgaver
- Ann: Lave guide til økonomi (på sigt), skrive til KK om støtte + bankkonti, kort og
MobilePay, ringe om lederkursusstøtte til Forum, AF-medlemskab (på sigt, til GF)
Punkt 8: Evt.
- UFM? (Noah)
- Overveje at være med som forening næste år?
- Emilie tilføjer: I er dejlige.
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