Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 27, afholdt d. 17-06-2020

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Punkt 0.5: Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af bestyrelsesåret.
Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Formanden
Punkt 1.2: Næstformanden
Punkt 1.3: Kasserer
Punkt 1.4: Freja
Punkt 1.5: Emilie
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)
Punkt 4.5: How to Kill a Hierarchy (v. Noah)
Punkt 4.6: Dem vi mødes som (v. Freja)
Punkt 4.6: Nye initiativer?
- Mini Paramount i Silkeborg og Skanderborg (v. Noah)
- Aftenarrangement i Aarhus (v. Noah)
- Syworkshop (v. Noah)
- Megagame (v. Ann)
- We Want You mm (v. Emilie)
Punkt 5: Værnemidler ift. corona (v. Ann)
Punkt 6: Logo (v. Noah)
Punkt 7: Arbejdsfordeling
Punkt 8: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Emilie, Mika, Ann, Freja (digital), Noah (digital), 5 stemmer.
Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Mika er valgt som dirigent.
Ann er valgt som referent.
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Møde fastlægges til 20. juli kl. 19:00.
Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Formanden
Side referat er lagt på hjemmesiden
Nyt forslag til Børneudvalg udskudt
Punkt 1.2: Næstformanden
Kamerabudget lavet sammen med Terp.
Punkt 1.3: Kasserer
Udkast til kameraansøgning hos DUF lavet med Noah
Punkt 1.4: Freja
Medlemsrekruttering går fremad!
Punkt 1.5: Emilie
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Der sker ikke så meget.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer.
Punkt 2.3: Ekstra
Pga. reglerne for lederuddannelsesstøtte er ikke så gennemskuelige, så det giver i
anledning af Sommerskolen ikke mening at benytte det (der er større egenbetaling ved
prisen for støtte vs. standardbilletten).

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen forslag.
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Solsalen er booket den 3. weekend fra og med oktober til og med juni 2021 med
undtagelse af december.
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Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Folkestedet er blevet for lille til alle de interesserede spillere. Ann har sammen
med arrangøren snakket om alternativer (Solsalen) og er ved at finde ud af det.
Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)
Intet nyt.
Punkt 4.4: How to Kill a Hierarchy (v. Noah)
Det går fint. Der er lidt problemer med at finde en afløser, da en spiller ikke kan
deltage alligevel, men arrangørerne er sikre på, at det løser sig.
Punkt 4.5: Dem vi mødes som (v. Freja)
Blev afholdt i weekenden og skal afholdes igen d. 11.
De har delt et foreløbigt regnskab med foreningens Drev. Det er kun foreløbigt,
da arrangørerne laver et samlet regnskab for begge scenarier, og det vil derfor
først være færdigt efter d. 11.
Punkt 4.6: Nye initiativer?
- Mini Paramount i Silkeborg og Skanderborg (v. Noah)
De pågældende kommuner har kontaktet foreningen med henblik på at
lave rollespil i sommerferien for 15-30 årige, der ikke har spillet rollespil
før.
Noah har kontaktet hovedarrangøren til Paramount med henblik på at
lave et alternativt Paramount-scenarie, der skal køres begge gange.
2 afviklinger: 13. juli (Skanderborg) og 14. juli (Silkeborg)
Mangler 1 afvikler til d. 14. juli.
Arrangementet betales af kommunerne, og der vil være et honorar til
aktører(/afviklere).
- Aftenarrangement i Aarhus (v. Noah)
Cæcilie fra Helt Ude I Skoven har skrevet om et projekt i Århus i
efterårsferien. Vi er blevet spurgt, om vi vil være koordinator for et
aftens/natarrangement i naturen i Århus. Det er meget frit, hvad vi kan
lave. Der er et budget på 25.000 kr., som ikke må gå til lønning.
Datoen er: Det er vist op til os? Så længe det er i efterårsferien, i Århus i
naturen.
Arbejdsgruppe: Noah, Mika, Freja, Ann.
Der stilles til forslag, at arbejdsgruppen skal fastlægge emne/tema
(herunder evt. inddrage nuværende arrangører) internt.
Dette vedtages med enighed blandt alle.
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Bestyrelsen vedtager at takke ja til tilbuddet og arbejder videre med
Cæcilie. Noah koordinerer kontakt.
-

Syworkshop (v. Noah)
Ikke så meget nyt, de to arrangører skal lige snakke sammen.

-

Megagame (v. Ann)
En af foreningens medlemmer vil gerne købe og afholde et megagame. De har
tænkt sig at søge noget tilskud til at købe spillet. Det er ikke fast planlagt endnu.
Kontaktperson: Mika vælges.

-

We Want You mm (v. Emilie)
Dennis fra We Want You! vil gerne have mere rollespil i Århus.
Forslag om at alle rollespilsforeninger + Bifrost skal arbejde for at få et
rollespilshus i Århus samt en rollespilskongres, hvor alle, der vil opstille
scenarier, kan opstille scenarier.
Noah vil gerne mødes med Dennis og snakke om det.

Punkt 5: Værnemidler ift. corona (v. Ann)
Forslag 1: Foreningen bruger 300 kr. på værnemidler (håndsprit, plakater mm.), som
skal bruges til foreningens arrangementer. Foreningen indkøber det og fragter det til
arrangementer. Dette udelukker Noahs forslag.
5 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer blankt.
Forslag 2: Foreningen sætter 75 kr. af til hvert rollespil i foreningen, som arrangementet
skal bruge på håndsprit for foreningens regning. Kontaktpersoner informerer arrangører
om det.
1 stemmer for, 2 imod, 2 stemmer blankt.
Forslag 1 er vedtaget.
De 300 kr. tages fra ‘øvrige udgifter’. Ann står for anskaffelse. Alle kontaktpersoner bør
informere deres arrangører om det.

Punkt 6: Logo (v. Noah)
Det endelige logoforslag er gjort færdigt af kunstneren.
Det foreslås, at logoet (med tilføjet tekst fra Terp) nu kan bruges som Elysions logo.
5 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 stemmer blank.
4

Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 27, afholdt d. 17-06-2020
Noah og Terp laver en arbejdsgruppe, hvor kunstneren får sit honorar og logoet
færdiggøres.
Punkt 7: Arbejdsfordeling
Noah: Rette referater + uploade på hjemmeside, Silkeborg+Skanderborg rollespil med
Paramoutn arrangøren, arbejde videre på børneudvalget
Noah & Emilie: Syworkshop, snakke We Want You! med Dennis
Noah & Terp: Logo + opdaterer logo
Mika: Holde scenarie, megagame med arrangøren for dette, er i arbejdsgruppe ift.
aftenarrangement
Ann: Anskaffe værnemidler, fikse Paramount lokale, skrive til S&F om
lederuddannelsesstøtten, arbejdsgruppe om aftenarrangement, færdigskrive og
indsende ansøgning til DUF.
Freja: Medlemsrekruttering, arbejdsgruppe om aftenrollespil
Emilie: Fortælle om værnemidler til AvM.
Ann, Freja, Mika & Noah: Aftensrollespil i Aarhus

Punkt 8: Eventuelt.
- Model for økonomisk tilskud ved scenarier med lukket casting. Vi har glemt det, men alle
ville egentlig være med.
Der fastsættes en dato, hvor vi alle kan snakke.
Tirsdag d. 7. juli kl. 20 på discord.
-

Noah foreslår at fastsætte møder for resten af året på næste bestyrelsesmøde.

-

Emilie vil gerne sige, at vi er dejlige <3.
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