Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 24, afholdt d. 21-03-2020

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Ny bestyrelse (Lukket punkt)
Punkt 0.1: Præsentationsrunde
Punkt 0.2: Forventningsafstemning
Punkt 0.3: Forretningsorden til bestyrelsesmøder
Punkt 0.4: Intern opgavefordeling i bestyrelsen
Punkt 0.5: Praktiske ting (v. Ann)
Noget om persondata som bestyrelsesmedlem
Opsætning af mail
Gennemgang af Google Drive
Vigtige Oplysninger
Bestyrelsesmøder-mappen

Punkt 1: Opsamling fra sidst
Punkt 2: Opdatering af arrangementer
Punkt 2.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 2.2: Paramount (v. Ann)
Punkt 2.3: Børnerollespil (v. Noah)
Punkt 2.4: Tur til Dracula (v. Emilie)
Punkt 2.5: Fastaval (v. Noah)
Nye initiativer?
Punkt 4: NemTilmeld (v. Ann)
Et tilmeldingsystem foreslået af et medlem.
https://www.nemtilmeld.dk/loesninger/sponsorat/?fbclid=IwAR11gIiL6Okmdokvmm8DigsgU7mw
hXCmagrCCHKb4UUE2qfMbALAkrGqlwc
Punkt 5: Nedsættelse af børneudvalg
Punkt 6: Revision af foreningens økonomiske guide til arrangementer
Punkt 7: Discordserver (v. Mika)
Punkt x: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Punkt y: Evt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Mika Larsen, Ann Christensen, Emilie Ehlers, Freja Lunau (alle digitalt).
Referat
Punkt 0: Ny bestyrelse (Lukket punkt)
Vi udskyder punkt 0.3-0.5 til et senere møde, hvor vi kan mødes fysisk - alle er enige.
Punkt 1: Opsamling fra sidst
- Mangler stadig at renskrive referater
- Har ikke undersøgt mulighed for at låne/leje lokaler af ungdomspolitiske organisationer
- Der har været både en generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling

Punkt 2: Opdatering af arrangementer
Punkt 2.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
- Aflyst martsspilgang pga. Lokaleproblemer (men ville være aflyst pga. corona)
- Er klar til at springe på igen
- Har adgang til bankkonto
- Har fået deres egen mail: aavm@elysionrollespil.dk
Punkt 2.2: Paramount (v. Ann)
- Udskydelse af at finde lokaler pga. corona
- Er stadig nysgerrig på alkohol, men det er ikke et brændende ønske
- Planen er, at første spilgang skal være engang i august
- Har snakket økonomi med kasserer/Ann - mangler stadig det endelige budget
(men det kommer ikke til at vige meget fra udkastet).
Punkt 2.3: Børnerollespil (v. Noah)
- Forslag om børneudvalg- og kontingent blev godkendt på GF
- Er ikke klar til at starte i år (2020), men arbejder hårdt i år på at kunne åbne
næste år (2021)
- Arbejder meget på struktur lige nu
- Drømmer om, at frivillige skal kunne frikøbes til at arbejde på kampagnen
Punkt 2.4: Tur til Dracula (v. Emilie)
Udskudt pga. corona.
Punkt 2.5: Fastaval (v. Noah)
Fastaval er aflyst pga. corona, så vi har ikke en stand alligevel.
Punkt 2.6: Nye initiativer?
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Arbejd på en kur på corona (haha :()
Mutantlive 2021 (teaser!!!)
How to Kill a Hierarchy - Freja (!!!! <3)
- Vi skal have tilknyttet en kontaktperson: Det bliver Formanden.

Punkt 3: NemTilmeld (v. Ann)
Et tilmeldingssystem foreslået af et medlem.
https://www.nemtilmeld.dk/loesninger/sponsorat/?fbclid=IwAR11gIiL6Okmdokvmm8DigsgU7mw
hXCmagrCCHKb4UUE2qfMbALAkrGqlwc
Diskussion om portalen - for/imod.
- Kan sætte (besværlig) præcedens for foreningens arrangementer. Kan måske være
besværlig ift. børnerollespillet (ift. kravet om ingen fast lønning vs frikøbte frivillige). Kan
samtidig hjælpe Paramount, da de gerne vil bruge det.
Afstemning: Vedtaget. Vi tester det med Paramount.
Punkt 4: Om at nedsætte et børneudvalg
Efter snak beslutter bestyrelsen meget løst om børneudvalget:
- Skal nedsætte børnekontingent
- Skal administrere børnerollespilsprojekter i foreningen
- Er åbent for alle medlemmer (+ forældre til børnemedlemmer), men der er en
optagelsesproces
- Skal konkretiseres og nedsættes på næste bestyrelsesmøde
Punkt 5: Revision af foreningens økonomiske guide til arrangementer (v. Ann)
Flyttes til næste bestyrelsesmøde - alle bestyrelsesmedlemmer bør tænke over det til næste
gang.
Punkt 6: Discordserver (v. Mika)
Mika har lavet et udkast til en discordserver, yay!
Et online samlingspunkt for foreningen - det koster ikke noget.
Forskellige kanaler til gæster, medlemmer, bestyrelsesmedlemmer osv.
Det skal bare sættes igang.
Punkt 7: Flyers, logo og andet PR-materiale (v. Noah)
Noah har lige så stille overtaget hjemmesiden fra Cecilie
Han har snakket med paramount hovedarrangøren og Cecilie om flyers til Fastaval - men det
ville være fint at have dem alligevel. Mangler stadig fede billeder (jf. snak i bestyrelseschatten
tidligere).
Arbejder videre på logo med en tegner - Skitserne er delt i bestyrelsens messengerchat - skriv
kommentarer direkte til Noah asap, da tegneren arbejder på det nu.
Fedt hvis nogen laver opdateringer om, hvad foreningen laver på facebook.
Stadig afsat 1000 kr. I foreningens budget til disse ting.
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Punkt 8: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Ann er blevet valgt som suppleant for Øvrige Foreninger.
Der er ikke rigtigt noget nyt pga. corona.
Punkt 9: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
Kører som det plejer, nye møder er udskudt pga. corona.
Punkt 10: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
- Noah: Komme med konkret forslag til børneudvalg, tjekke kontaktmail, husker på
opgaver, arbejde med logo og flyers, renskrive referater + lægge dem op på
hjemmesiden, reklame for discordserveren, tovholder på HTKAH, undersøg muligheder
med lokalpolitiske organisationer, skal lave facebookevent om næste møde.
- Mika: Fifle med discord server, tænke over revision af økonomi,
- Ann: Økonomistuff, tjekke Paramount lokaler (efter corona), oprette nemtilmeld + snakke
med Paramounts hovedarrangør om det
- Emilie: Helbrede corona (så Dracula-turen kan arrangeres + tjekke lokaler til Paramount)
- Freja: Skal være sej 8), rekrutterer medlemmer <3.
Punkt 11: Eventuelt
- Mika: Har nogle idéer til vedtægtsændringer -> lad os lave et discordmøde om det
- Emilie: I er dejlige <3.
Næste bestyrelsesmøde: 20. april kl. 18:30.
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