
  
Rollespilsforeningen   Elysion   

Bestyrelsesmøde   32,   afholdt   d.   06-01-2021   

Dagsorden   
Til   stede:    
  

Dagsorden   
Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel   
  

Punkt   0.5:   Fastsættelse   af   næste   bestyrelsesmøde   
  

Punkt   1:   (Kort)   Status   på   autonome   projekter   (bag   kulisserne,   ikke   aktiviteter)   
  

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   4.4:   Tartaros   Fabrikken   (v.   Mika)   
Punkt   4.5:   Syværksted   (v.   Noah)   
Punkt   4.6:   Megagame   (v.   Mika)   
Punkt   4.7:   Elysion   GF   (v.   Ann)   
Punkt   4.x:   Nye   initiativer?   
  

Punkt   5:   Nyt   fra   Bifrost   (v.   Noah)   
  

Punkt   6:   ÅUF   GF   (v.   Ann)   
  

Punkt   x:   Arbejdsfordeling   
Punkt   y:   Eventuelt.   
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Rollespilsforeningen   Elysion   

Bestyrelsesmøde   32,   afholdt   d.   06-01-2021   

Referat   
Til   stede:   Noah   Adkins,   Mika   Larsen,   Ann   Christensen   (alle   digitalt).   
  

Dagsorden   
Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel   
Mika   er   dirigent,   Ann   er   referent.   
  

Punkt   0.5:   Fastsættelse   af   næste   bestyrelsesmøde   
Dato   for   møde   i   februar,   eftersom   vi   har   skudt   generalforsamlingen   til   d.   13.   marts.   
Der   stilles   forslag   om   at   lave   en   afstemning   i   bestyrelseschatten   hutigst   muligt,   så   alle   kan   have   
indflydelse.   Enstemmigt   vedtaget.   
  

Opdatering:   Bestyrelsen   besluttede   at   bestyrelsesmødet   skal   afholdes   d.   21-02-2021   
  

Punkt   1:   (Kort)   Status   på   autonome   projekter   (bag   kulisserne,   ikke   aktiviteter)   
Der   er   ikke   sket   så   meget   nyt   siden   sidst.   
  

Punkt   2:   Økonomi   (v.   Ann)   
Punkt   2.1:   Status   
Ikke   så   meget   nyt   -   vi   har   afsluttet   årsregnskab   for   2020,   men   regnskabet   er   endnu   ikke   
færdig.   
Punkt   2.2:   Nye   medlemmer   
Ingen   nye   medlemmer   -   men   da   vi   er   gået   ind   i   et   nyt   år,   skal   der   påmindes   om   
kontingentbetaling   (nogle   har   allerede   betalt).   

  
Punkt   3:   Indkomne   forslag   fra   medlemmer   
Ingen   indkomne   forslag.   

  
Punkt   4:   Status   på   foreningens   aktiviteter   

Punkt   4.1:   Aarhus   ved   Midnat   (v.   Emilie)   
Ikke   til   stede.   
Punkt   4.2:   Paramount   (v.   Ann)   
Intet   nyt   -   venter   stadig   på,   at   corona-restriktionerne   løftes.   
Punkt   4.3:   Børnerollespil   (v.   Noah)   
Forbereder   lige   så   stille   projektet.   
Punkt   4.4:   Tartaros   Fabrikken   (v.   Mika)   
Intet   nyt.   
Punkt   4.5:   Syværksted   (v.   Noah)   
Intet   nyt.   
Punkt   4.6:   Megagame   (v.   Mika)   
Intet   nyt.   
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Rollespilsforeningen   Elysion   

Bestyrelsesmøde   32,   afholdt   d.   06-01-2021   

Punkt   4.7:   Elysion   GF   (v.   Ann)   
Vi   har   flyttet   datoen   til   d.   13.   marts   og   forbereder   os   på   at   holde   den   digitalt   -   vi   vil   
selvfølgelig   helst   holde   den   fysisk,   såfremt   det   er   muligt   og   forsvarligt   med   
corona-restriktioner.   
  

Punkt   4.8:   Nye   initiativer?   
Intet   nyt.   
  

Punkt   5:   Nyt   fra   Bifrost   (v.   Noah)   
Aflyst   det   første   hovedbestyrelsesmøde,   men   der   kommer   et   digitalt   erstatningsmøde.   
Noah   sidder   i   forretningsudvalget   og   arbejder   på   forholdet   mellem   HB   og   forretningsudvalget.   
  

Punkt   6:   ÅUF   GF   (v.   Ann)   
25.   februar   -   vi   har   4   delegationspladser.   
Vi   slår   et   opslag   op   på   facebook   og   prikker   til   medlemmer   og   forsøger   at   samle   et   fuldtalligt   hold   
i   år.   Tilmeldingsfristen   er   dog   d.   1.   februar.   For   fremtiden   vil   vi   dog   gerne   have   mere   struktur   på   
det,   fx   samme   procedure   som   til   Bifrosts   GF.   
Ann   er   tovholder   på   holdet,   da   hun   har   været   med   før.   
  

Der   kommer   sandsynligvis   et   vedtægtsændringsforslag,   som   kommer   til   at   påvirke   Elysion,   så   
det   er   vigtigt,   at   vi   er   der.   
  

Punkt   7:   Arbejdsfordeling   
Noah:   Lave   afstemning   om   februardato,   lave   referat   
Ann:   Slå   opslag   om   ÅUFs   GF,   prikke   til   folk   om   deltagelse,   melde   folk   til   ÅUF   GF.,   og   forberede   
Elysions   GF,   lave   regnskab   og   alt   de   gøgl.   
Mika:   Være   dejlig   <3.   
  

Punkt   8:   Eventuelt.   
- Mika   tilføjer:   I   er   alle   sammen   dejlige.   
- Noah   tilføjer:   Jeg   savner   jer.   

Lukkes   mødet?   Kan   man   lukke   et   møde?   Hvad   er   at   lukke?   Kan   man   åbne   et   møde?   Kan   en   
ide   om   en   samling   overhovedet   åbnes   eller   lukkes   og   derved   ændre   egenskab?   
TEKNISK   FEJL   
MØDET   VAR   ALDRIG   ÅBNET   
  

Svaret   er   ja.   Møder   kan   lukkes.   Tak   formand   for   denne   oplysende   og   profetiske   stemme.   
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