
  
Rollespilsforeningen   Elysion   

Bestyrelsesmøde   35,   afholdt   d.   29-04-2021   

Dagsorden   
Til   stede:    
  

Dagsorden   
Punkt   -1:   Forventningsafstemning   fortsat   (v.   Noah)   
  

Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel   
  

Punkt   1:   (Kort)   Status   på   autonome   projekter   (bag   kulisserne,   ikke   aktiviteter)   
Punkt   1.1:   Opdatering   på   Folkestedet   (v.   Emilie)   
Punkt   1.2:   Nye   ting   til   foreningen   (v.   Noah)   
Punkt   1.3:   Omdøb   af   punkt   1   til   “orientering”   (v.   Ann)   
Punkt   1.4:   ForeningLet   konvertering   (v.Ann)   

  
Punkt   2:   Økonomi   (v.   Ann)   

Punkt   2.1:   Status   
Punkt   2.2:   Nye   medlemmer   

  
Punkt   3:   Indkomne   forslag   fra   medlemmer   (v.   Noah)   

Punkt   3.1:   Nat   i   Naturen   
  

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:   Syværksted   (v.   Noah)   
Punkt   4.5:   Megagame   (v.   Mika)   
Punkt   4.6:   Nye   initiativer?   
  

Punkt   5:   Nyt   fra   Bifrost   (v.   Noah)   
  

Punkt   6:   Ansøgninger   til   Sommerskolen   (v.   Ann)   
4   ansøgning   
  

Punkt   7:   Dokument   om   ordning   for   tilskud   til   arrangementer   (v.   Noah)   
https://docs.google.com/document/u/1/d/1OOj4WXWbCWv-UhdMx6MIzgZ_XLlXzDAsIp__HOU 
bjLU/edit   
  
  

Punkt   8:   Referat-godkendelse   (v.   Ann)   
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Bestyrelsen   skal   egentlig   godkende   referatet,   inden   det   bliver   lagt   op   på   hjemmesiden.   Det   gør   
man   for   at   sikre,   at   alle   i   bestyrelsen   kan   stå   inde   for,   at   referatet   retvisende   beskriver   mødet.   
Mit   forslag   er,   at   vi   gør   det,   vi   egentlig   startede   med   i   tidernes   morgen:   
Efter   den   ansvarlige   renskriver   har   renskrevet    referatet,   lægges   det   op   i   Bestyrelsesgruppen   på   
Facebook.   Man   har   herefter   3   dage   til   at   læse   det   igennem   og   godkende   det   (ved   at   like   
opslaget).   Er   man   uenig   i   noget,   skal   man   self.   også   sige   til   (enten   i   kommentarfeltet   eller   
direkte   til   personen,   der   har   renskrevet)   -   dette   skal   også   gøres   inden   de   3   dage,   ellers   må   
renskriveren   gå   ud   fra,   at   man   er   enig.   Når   det   er   helt   godkendt,   lægges   det   op   på   
hjemmesiden.   
  

Punk   9:   Rollefordeling   (v.   Noah)   
- Kontakt   til   Bifrost   
- Kontakt   til   ÅUF   
- Kontakt   og   booking   hos   Sport   og   Fritid   
- Ungdomskulturhuset   
- Folkestedet   
- Facebook   (Svar   på   beskeder   og   moderation   af   side   og   gruppe)   
- Hjemmeside   
- Kontaktmail-ansvarlig   
- It-ansvarlig   (Webhotel,   superbruger   på   NemTilmeld,   DK-hostmaster)   
- Bestyrelsesmøde-ansvarlig   
- Privatlivspolitik     
- Grejansvarlig   
- Kontaktperson   til   scenarier/medlemsprojekter   

- Paramount   
- Aarhus   ved   Midnat   
- Megagame   
- Børnerollespil   

  
- Projekt-roller   (Midlertidige   roller)   

- Generalforsamling   
- Sommerskole   -   skal   vælges   
- Bifrost   GF   
- ÅUF   GF   

  
Punkt   10:   Arbejdsfordeling   
Punkt   11:   Eventuelt   
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Referat   
Til   stede:   Noah   Adkins,   Freja   Lunau,   Mika   Larsen,   Emilie   Ehlers,   Ann   Christensen,   Benjamin   
(suppleant),   Lukas   (medlem).   
5   stemmer,   2   observatører.   
  

Referat   
Punkt   -1:   Forventningsafstemning   fortsat   (v.   Noah)   
  

Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel   
Dirigent:   Mika   &   Noah   stiller   op.   
Der   føres   valg.     
2   stemmer   på   Mika.   
2   stemmer   på   Noah.   
1   stemme   blank.   
Der   begæres   hemmeligt   valg   til.   Mika   trækker   sig.   
Noah   vælges   som   dirigent.   
  

Ann   stiller   op   til   referent.   Ingen   andre   stiller   op.  
Ann   vælges   som   referent.   
  
  

Punkt   1:   (Kort)   Status   på   autonome   projekter   (bag   kulisserne,   ikke   aktiviteter)   
Punkt   1.1:   Opdatering   på   Folkestedet   (v.   Emilie)   

Stadig   lukket.   Caféen   er   lukket.   De   har   fået   nye   medarbejdere.   
Punkt   1.2:   Nye   ting   til   foreningen   (v.   Noah)   

Noahs   mor   har   doneret   nogle   kaffekrus   fra   Max   Manus   til   foreningen,   ca.   40   stk.   
Hvide   krus   med   elefantmotiv   og   “Max   Manus”   logo.   
Lukas   Sørensen   har   doneret   2   Harry   Potter-kutter,   1   gasmaske   og   en   loddekolbe   
til   at   brænde   i   træ.   
Alt   står   i   en   kasse   hos   Noah.   
  

Punkt   1.3:   Omdøb   af   punkt   1   til   “orientering”   (v.   Ann)   
Punktet   omdøbes,   dog   stadig   står   der   “ikke   aktiviteter”   i   parantes.   

  
Punkt   1.4:   ForeningLet   konvertering   (v.Ann)   

Medlemsregister   konverteres   til   ForeningLet.   Der   er   blevet   sendt   mails   ud   til   
medlemmer   om   konverteringen,   og   den   er   i   gang.   Alle   skal   dog   oprettes   manuelt   
af   Bifrost,   så   det   tager   lidt   tid.   
  

Punkt   1.5:   Mails   &   hjemmeside   (v.   Noah)   
Det   spiller.   
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Punkt   2:   Økonomi   (v.   Ann)   

Punkt   2.1:   Status   
Det   kører,   som   det   skal.   Der   sker   ikke   så   meget.   

Punkt   2.2:   Nye   medlemmer   
2   nye   medlemmer   siden   sidst.   

  
Punkt   3:   Indkomne   forslag   fra   medlemmer   (v.   Noah)   

Punkt   3.1:   Nat   i   Naturen   
Efterspørgsel   fra   Bifrost   om   at   lave   et   Nat   i   Naturen   arrangement.   Foreningen  
kan   få   op   til   5.000   kr.   for   det.   Det   skal   gøres   d.   7.-9.   maj.   
Har   nogen   lyst?   Der   er   ingen.   

  
Punkt   4:   Status   på   foreningens   aktiviteter   

Punkt   4.1:   Aarhus   ved   Midnat   (v.   Emilie)   
Intet   nyt.   

Punkt   4.2:   Paramount   (v.   Ann)   
Intet   nyt.   

Punkt   4.3:   Børnerollespil   (v.   Noah)   
Der   er   nyt!   
Ann   &   Noah   har   sat   sig   ned   og   er   ved   at   lave   en   konkret   koncept.   En   
magiskolekampagne,   der   skal   køre   hveranden   uge   om   aftenen   (18-21).   
Aldersgruppe   10-15.   Undervisning   og   rollespil   -   CoW   for   børn.   Stadig   i   
udviklingsfasen,   så   det   kan   ændre   sig   lidt.   
Kigger   på   lokationer   i   Aarhus   -   bl.a.   Rudolph   Steiner   skolen,   tæt   ved   Havreballe   
Skov.   Vi   får   også   hjælp   af   Naturkrigerprojektet   i   Bifrost.   
Vi   vil   gerne   starte   i   år.   En   prioritet   er   at   tage   alle   problemer,   som   man   hører,   at   
andre   foreninger   har   oplevet   angående   børnerollespil   seriøst.   
Inkorporerer   dommerløn   til   hovedarrangører   (2-500   kr.   pr.   gang).   
Diskussion   om   dommerløn,   da   det   er   bestyrelsen,   der   skal   beslutte,   om   vi   vil   
tillade   det.   

- Pointe:   En   hovedarrangør   i   bestyrelsen,   skal   dommerlønnen   være   lille.  
Menige   medlemmer   skal   have   en   højere   sats.   Det   smager   ikke   godt.   

- Pointe:   Bestyrelsesmedlemmer   må   gerne   få   det   -   det   er   OK.   Der   behøves   
ikke   på   dette   punkt   at   gøres   forskel   mellem   bestyrelsesmedlemmer   og   
andre   arrangører   for   foreningen.   

- Pointe:   Tæller   det   som   løn   ift.   frivilligt   arbejde?   Ifølge   Bifrost   
generealsekretær:   nej.   

- Pointe:   Hellere   prioritere   at   scenariet   er   så   billigt,   at   alle   kan   være   med,   
end   at   prioritere   løn   til   frivillige.     

Spørgsmål   til   finansiering,   som   Noah   svarer   på:   
- Aktivitetsstøtte   fra   kommunen.   Dette   er   dog   småpenge   i   forhold   til,   hvad   

vi   har   brug   for   
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- Medlemsskaber   -   det   skal   give   mening   for   børnene(s)   forældre   at   være   
med   

- Deltagerbetaling   
- Dog   er   der   stadig   mange   praktiske   ting,   der   skal   udarbejdes   her   

Punkt   4.4:   Syværksted   (v.   Noah)   
Intet   nyt   -   det   følges   med   Paramount.   

Punkt   4.5:   Megagame   (v.   Mika)   
Ikke   før   forsamlingsforbuddet   hæves   til   50   personer.   

Punkt   4.6:   Nye   initiativer?   
Intet   nyt.   

  
Punkt   5:   Nyt   fra   Bifrost   (v.   Noah)   

Punkt   5.1.:   3   mio.   er   gennem   coronapuljet   kommet   ud   til   Bifrostforeninger.   
Mega   fedt!   (Vi   har   ikke   fået   noget,   da   vi   ikke   har   søgt)   

Punkt   5.2:   Naturkrigerprojektet   
Handler   om   at   starte   mere   børnerollespil   i   hele   landet.   Der   skal   startes   en   ny   
kampagne   i   hver   region   -   vi   har   fået   Midtjylland,   yay!   <3.   
Owen   fra   Rollespilsfabrikken   er   ansat   af   Naturkigerprojektet   til   at   hjælpe   med   at   
starte   disse   børnerollespil   op.   

Punkt   5.3:   DUF-ansøgningen   
Historisk   dårlig   ansøgning   -   kun   26   foreninger   ud   af   64   medlemsforeninger.   17   
færre   end   sidste   år,   hvilket   ikke   er   så   fedt   :/.   Bifrost   prøver   at   ringe   foreninger   op.   
Vi   har   selvfølgelig   indsendt   vores!   

Punkt   5.4:   Der   arbejdes   på   sikkerhedsdokumenter   ift.   grooming   
Omfattende   arbejde,   men   det   er   vigtigt!   Vi   skal   forvente,   at   der   nok   kommer   
opdateringer   på   sikkerhedspolitikker   fra   Bifrost   indenfor   nogle   måneder   til   et   halvt   
år.   

Punkt   5.5:   Guide   til   statist/skuespil   arbejde   for   rollespil   
Lavet   for   at   vi   kan   tage   samme   kompensation   for   denne   slags   arbejde.   
Guidelines   er   udarbejdet   i   samarbejde   med   teater-   og   
skuespilssammenslutninger.   
Vi   skal   gerne   overholde   det,   selvom   det   ikke   er   en   regel.   Hvis   ikke   vi   alle   gør   det,   
virker   det   ikke.   
  

  
Punkt   6:   Ansøgninger   til   Sommerskolen   (v.   Ann)   
4   ansøgninger   er   modtaget.   Alle   4   kommer   med.   
Ansøgerne   informeres,   og   Ann   står   for   at   sende   praktiske   oplysninger   ud   ift.   køb   af   billet   og   
lederkursusstøtte.   
  

Punkt   7:   Dokument   om   ordning   for   tilskud   til   arrangementer   (v.   Noah)   
Vi   starter   med   kigge   på   det.   Hvis   alle   hader   det,   udskyder   vi   igen.   
Alle   læser   igennem,   og   der   stilles   opklarende   spørgsmål.   
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Vi   skrider   til   afstemning   om    indholdet .   Det   vil   stadig   være   mulighed   for   redaktionelle   
omformuleringer   mv.   
For:   5   stemmer.   Imod:   0.   Blank:   0.   
Forslaget   er   godkendt.   
Noah   står   for   at   få   det   renskrevet   og   lægger   det   op   i   bestyrelsesgruppen,   før   det   lægges   på   
hjemmesiden.   
  
  

Punkt   8:   Referat-godkendelse   (v.   Ann)   
“Bestyrelsen   skal   egentlig   godkende   referatet,   inden   det   bliver   lagt   op   på   hjemmesiden.   Det   gør   
man   for   at   sikre,   at   alle   i   bestyrelsen   kan   stå   inde   for,   at   referatet   retvisende   beskriver   mødet.   
Mit   forslag   er,   at   vi   gør   det,   vi   egentlig   startede   med   i   tidernes   morgen:   
Efter   den   referatansvarlige   har   renskrevet   referatet,   lægges   det   op   i   Bestyrelsesgruppen   på   
Facebook.   Man   har   herefter   3   dage   til   at   læse   det   igennem   og   godkende   det   (ved   at   like   
opslaget).   Er   man   uenig   i   noget,   skal   man   self.   også   sige   til   (enten   i   kommentarfeltet   eller   
direkte   til   personen,   der   har   renskrevet)   -   dette   skal   også   gøres   inden   de   3   dage,   ellers   må   
renskriveren   gå   ud   fra,   at   man   er   enig.   Når   det   er   helt   godkendt,   lægges   det   op   på   
hjemmesiden.”   
Forslaget   vedtages   enstemmigt.   
  

Punk   9:   Rollefordeling   (v.   Noah)   
Et   forsøg   på   at   opsummere   alle   roller/ansvar   i   foreningen.   Vi   har   egentlig   ikke   gjort   det   før,   men   
det   er   godt   at   tage   det   hele   op,   så   traditioner   kan   blive   brudt.   
I   stedet   for   at   fordele   rollerne,   vælger   vi   at   gennemgå   dem,   så   folk   kan   overveje,   om   der   er   
noget,   de   har   mod   på,   til   næste   gang   (hvor   vi   alle   er   mere   friske   og   motiverede).   
  

Faste   roller:   
- Kontakt   til   Bifrost   
- Kontakt   til   ÅUF   
- Kontakt   og   booking   hos   Sport   og   Fritid   
- Kontakt   til   Ungdomskulturhuset   
- Kontakt   til   Folkestedet   
- Facebook   (svar   på   beskeder   og   moderation   af   side   og   gruppe)   
- Hjemmesideansvarlig  
- Kontaktmail-ansvarlig   
- It-ansvarlig   (Webhotel,   superbruger   på   NemTilmeld,   DK-hostmaster)   
- Bestyrelsesmøde-ansvarlig   
- Privatlivspolitik     
- Grejansvarlig   
- Kontaktperson   til   scenarier/medlemsprojekter   

- Paramount   
- Aarhus   ved   Midnat   
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- Megagame   
- Børnerollespil   

  
Projekt-roller   (Midlertidige   roller)   

- Generalforsamling   
- Sommerskole   -   skal   vælges   

- Mika   vælges   
- Bifrost   GF   
- ÅUF   GF   

  
Punkt   10:   Arbejdsfordeling   
Ann:   Udmelde   praktisk   ift.   Sommerskole   til   ansøgerne.   Opdaterer   grejbank   og   grejliste   med   
foreningens   nye   anskaffelser.   Hive   fat   i   Benjamin   ift.   kassererhjælper.   Holde   sig   opdateret   på   
ForeningLet.   Rykke   for   lokalemøde.   
Noah:   Rette   ressourcestøtte,   rette   referat   +   ligge   på   hjemmeside,   forberede   
kompetenceuddeling.   
  

Punkt   11:   Eventuelt   
- Emilie   siger,   at   vi   alle   er   rigtigt   dejligt   <3.   
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