Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 21, afholdt d. 18-11-2019

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 1: Opsamling fra sidst
Punkt 2: Opdatering af arrangementer
Punkt 2.1: Aarhus Filerne (v. Noah)
Punkt 2.2: Herskersagaen (v. Ann)
Punkt 2.3: Grenaa ved Aarhus (v. Emilie)
Punkt 2.4: Vestergaards Skandaler (v. Ann)
Punkt 2.5: Paramount (v. Ann)
Punkt 2.?: Nye initiativer?
Punkt 3: Foreingens økonomi (v. kasserer)

Punkt 4: Fastsættelse af dato for (evt.) december- og januarmøde.
Punkt 5: Fra Bifrosts generalforsamling (v. Noah)
Punkt 6: Generalforsamlingen i det nye år
Punkt 6.1: Fastsættelse af ansvarsgruppe
Punkt 6.2: Forslag til dato

Punkt x: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Punkt y: Evt.
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Referat
Til stede: Ann, Emilie, Martin og Noah (digitalt).
Referat
Punkt 1: Opsamling fra sidst
- Cecilie: Opdaterer hjemmeside med guiden og visuelle ting. Hun har bedt om
kursusbevis fra Level-Up.
- Er ikke til stede.
- Ann: Hun har spurgt et medlem, der har lavet en god Bifrost ansøgning, om vi må bruge
hans ansøgning som et godt eksempel for andre medlemmer. Hun skal snakket med en
arrangør om praktiske ting til Vestergaards Skandale. Hun har sendt kursusbevis til
kommunen og rykket kommunen for ansøgning, til dialogmøde. Hun har købt og fået
refunderet billetter til Bifrosts GF.
- Noah: Han har skrevet til medlemmer om Bifrost GF, og koordinere en evt.
gruppeindsats til BGF, en ville med, men aflyste i sidste øjeblik. Han har kigget videre på
at lave en facebook guide og har lavet et udkast. Desuden har han mindet folk om
opgaver, men har ikke fået arbejdet videre på logo. Han har fået renskrevet referat og
lavet næste dagsorden.
- Emilie: Hun har fulgt op på GvM.
- Martin: Han har holdt sig opdateret på projektet NaturVild, og det er ikke sket noget nyt.
Bifrost har sagt, at de nok skal kontakte os, når der sker mere.
Punkt 2: Opdatering af arrangementer
Punkt 2.1: Aarhus Filerne (v. Noah)
Kampagnen er afsluttet med en ekstraordinær sidste spilgang (16. november).
Ann har opdaget en fejl i regnskabet og skal lige gennemgå det igen, inden det
lukkes helt ned.
Der er ca. 2000 kr. i overskud på bankkontoen, som overføres til primærkontoen,
når regnskabet er afstemt.
Kortet spærres (af Ann).
Punkt 2.2: Herskersagaen (v. Ann)
Det kører af sig selv.
Punkt 2.3: Grenaa ved Aarhus (v. Emilie)
De overvejer stadig om de vil have kort/konto (vi kan tilbyde dem AFs gamle
konto + kort for 60 kr).
Datoer for jan-jun (undtagen april) er besluttet og booket lokale i Solsalen.
De overvejer stadig aprilspilgangen.
Der er kommet ny GM
De skal have en GM, som er medlem, før vi bestiller kort i deres navn.
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Vi venter med at bestille kort til minimum næste bestyrelsesmøde.

Punkt 2.4: Vestergaards Skandaler (v. Ann)
Bestyrelsen besluttede at foreningen vil søge Nordea-fonden til projektet +
oprette kort og konto, men dette er ikke blevet gjort.
Punkt 2.5: Paramount (v. Ann)
Intet nyt.
Punkt 2.6: Nye initiativer?
Cæcilie Olssons kursus (i fx børnerollespil eller formidlingsteknikker)
Noah står for at arrangere det.
Punkt 3: Foreingens økonomi (v. kasserer)
Ingen problemer med økonomien.
Vi har fået lederuddannelsestøtte fra kommunen og noget overskud fra arrangementer.
Foreningens økonomi er god, og vi kunne godt bruge flere penge på rollespil.
Punkt 4: Fastsættelse af dato for (evt.) december- og januarmøde.
Decembermøde diskuteres efter fastlæggelse af dato for GF.
Januarmøde: 13. januar kl. 19.
Decembermøde genoptages: Da GF først ligger i marts, vurderer vi, at vi ikke har behov for
decembermøde.
Punkt 5: Generalforsamlingen i det nye år
Punkt 5.1: Fastsættelse af ansvarsgruppe
- Ann som hovedarrangør, Noah som hjælper, Emilie som praktisk
Punkt 5.2: Forslag til dato
- 7. marts er valgt.
Punkt 6: Fra Bifrosts generalforsamling (v. Noah)
Noah er valgt som 2. suppleant til hovedbestyrelsen (det tidligere repræsentantskab, der
nu hedder hovedbestyrelsen)
Der skete rigtigt meget, Noahs cliffnotes er dette:
- Hvordan skaber man en kultur, hvor foreninger bliver ved med at være aktive?
- Sørge for at bestyrelsespladser ikke bliver for fastgroede, og at nogle
medlemmer ikke får en identitet tilknyttet en rolle i bestyrelsen.
- Fællesskaber om rollespil
- Kræver at man har medlemmer fra de er børn.
- Mentorordninger
- Siger lidt sig selv.
- Det er ikke Bifrosts opgave at rekruttere, men lokalforeningerne
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- Bifrost skal dog hjælpe lokalforeningerne med at rekruttere
Tør at give folk ansvar og tør at lade folk fejle
Økonomi
- Mulighed for at Bifrost laver en fælles måde at føre økonomi på (for at
gøre det nemmere for kasserer & bestyrelser)
Ændret i kontingent
- Bifrosts kontingent scaler for medlemsstørrelse
- Det fungerer sådan, at foreningerne skal betale 5 kroner pr. Medlem med
et minimum på 400 kroner. Det er kun 2,5 kroner de første 5 år af en
forenings levetid og minimumet er 200 kroner det første år en forening er
medlem af Bifrost.
Hovedbestyrelsen vælges nu for 2 år af gangen (forskudt)

Punkt 7: Facebook guide (v. Noah)
Den først er ikke helt optimal, men imens vi finder en mere klar formulering, så lægger vi
dette op i gruppen (stemt for 3/4 for, 1 imod).
Punkt 8: MobilePay (v. Ann)
MobilePay abonnement trækkes fra den første overførsel og ikke direkte fra vores
bankkonto. Det skal vi lige være opmærksom på, når vores arrangementer bruger
MobilePay.

Punkt 9: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Emilie: Holde sig opdateret il AvM
Martin: Holde sig opdateret på NaturVild
Noah: Koordinere workshop med Cæcilie, huske på opgaver, uploade FB guide, kigge
på/omformulere FB guide, kigge på logo
Ann: Lave regnskab færdigt (AF), overføre overskud + spærre kort (AF), arrangere GF,
uploade arrangøren til herskersagaens ansøgning, renskrive dialogmøde referat og
uploade det i gDrev, holde sig opdateret på Vestergaards Skandaler, Herskersagaen og
Paramount.
Punkt 10: Eventuelt
- Ting, foreningen ejer: Hvad skal vi gøre med dem?
- Ann foreslår: Samle tingene, så vi har overblik. Lave et register. Evt. lægge det
på hjemmesiden, så arrangører kan se, hvad de kan låne/leje.
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