
Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 36, afholdt d. 21-05-2021

Dagsorden
Til stede:

Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)
Punkt 1.2: ForeningLet (v. Ann)
Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)

Arbejde med trygt samvær ifbm. sexisme og sexchikane
Den nye Sport&Fritid Politik møde (7. juni) og input (17. juni)

Punkt 1.4: Mail, kontaktmail, facebook - alt kører! (v. proxi Noah)

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 2.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 0.5.1: Fastlæggelse af dato for halvårsevaluering

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Ann)
Punkt 3.1: Biblioteksudvalg - Rolf (v. Ann)
Punkt 3.2: Kontakte Epic Panda med henblik på at spille rollespil dernede/lave aktiviteter
- Rolf (v. Ann)

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)
Intet nyt.
Punkt 4.5: Megagame (v. Mika)
Punkt 4.6: Nye initiativer?

Punkt 4.6.1: Harry Potter rollespil i sommeren 2022 (v. Noah)
Punkt 4.6.2: Noget andet rollespil

Punkt 5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

-- Pause 10 min --
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Punkt 6: Tilføjelsesforslag til bestyrelsens forretningsorden (v. Mika)

Punkt 7: Uddeling af kompetence til roller i foreningen (v. Ann)

Punkt 8: Rollefordeling (v. Ann)

-- Pause kl. 20:00 i 10 min --

Punkt 9: Procedure for optagelse til børneudvalget (v. Ann)

Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Ann Christensen, Mika Larsen, Emilie Ehlers. Freja Lunau og Benjamin Borød tilslutter
sig mødet ved punkt 1.1. (Alle digitale)
5 stemmer. Benjamin overtager 1 stemme jf. forretningsordenen, da Noah ikke er til stede.

Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Dirigent: Mika vælges.
Referent: Ann vælges.

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)

Åbner d. 25. maj. Man kan komme til åbning med gratis kaffe kl. 9-15 (med
gyldigt coronapas).
Fra d. 25. maj vi benytte lokaler igen, men vi skal indgå en ny lånekontrakt før
første gang igen. Retningslinjer på nuværende tidspunkt: 1 meter mellem folk.
Gyldigt coronapas. Bære mundbind/visir, når vi bevæger os rundt.

Punkt 1.2: ForeningLet (v. Ann)
Stadig ikke adgang til regnskabsmodulet.
Der findes et arrangementstilmeldingsmodul, som arrangører også kan benytte i
foreningen. Ønsker man det, skal man kontakte Ann for at vi kan finde ud af,
hvordan det virker.

Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Arbejde med trygt samvær ifbm. sexisme og sexchikane
På baggrund af en undersøgelse, der har vist, at der er sexisme og sexchikane i
foreningslivet, er ÅUF sammen med kommunen og andre instanser gået i gang
med et arbejde for at komme det til livs. Det involverer bl.a. at hjælpe foreninger
til at lave politikker for trygt samvær. Det er ikke færdigt, men vi kan forvente at
høre noget fra ÅUF om det snart.

Den nye Sport&Fritid Politik møde (7. juni) og input (17. juni)
Den nye Sport & Fritidspolitik skal udarbejdes i år, og kommunen er som altid
interesseret i at høre fra dem, politiken vedrører. I forbindelse med det har ÅUF
inviteret til et medlemsmøde, hvor de fortæller om processen samt giver os
mulighed for at komme med de ting, som vi gerne vil have hørt i politikken.
Medlemsmødet er for alle medlemmer og kan findes her:
www.facebook.com/events/168737548587545
Frem til d. 17. juni kan vi også selv sende forslag direkte til kommunen.
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Det kunne være, vi skulle snakke med Einherjerne om at finde fællesinteresser,
vi kan melde ind d. 17. juni.
Freja og Mika er interesserede i at tage til medlemsmøde d. 7. juni. Mika vil
gerne snakke med Einherjerne.

Punkt 1.4: Mail, kontaktmail, facebook - alt kører! (v. proxi Noah)
Alt kører.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status

Vi er 200 kr. fra at nå vores budgetterede indtægter fra kontingenter for hele året!
Det er nice.

Punkt 2.2: Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer siden sidst.

Punkt 2.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
6. juli.
Møde kl. 18:30-20:30.
Fælles aftensmad inden <3.
Vi bestemmer de resterende møder, når alle i bestyrelsen ved, hvad de laver
efter sommerferien.

Punkt 2.5.1: Fastlæggelse af dato for halvårsevaluering
Vi har været bestyrelse i ½ år i september, men da vi ikke ved, hvad vi laver i
september, lægger vi mødet i august.
Tirsdag d. 10. august. Kl. 15-18. Eventuelt med noget socialt hygge
efterfølgende. Dette besluttes, når vi kommer nærmere.
Noah står for at planlægge det.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Ann)
Punkt 3.1: Biblioteksudvalg - Rolf (v. Ann

Rolf vil gerne lave et udvalg, der udlåner bøger og dokumenterer rollespil i
foreningen. Bestyrelsen har mega optur over det og afventer forslag til
udvalgsdokument.
Der blev snakket om alexandria.dk, og kontaktpersonen skal tjekke, at Rolf
kender det.
Ann vælges som kontaktperson på det.

Punkt 3.2: Kontakte Epic Panda med henblik på at spille rollespil dernede/lave
aktiviteter - Rolf (v. Ann)
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Vi er blevet opfordret til at spørge Epic Panda, om de kunne være interesseret i
noget samarbejde, hvor vi kommer og holder bordrollespil for deres kunder. Rolf
vil bl.a. gerne stå for det.
Alle i bestyrelsen synes, at det er en nice idé.
Vi beslutter, at Mika Larsen formidler kontakt til EP og koordinere med Rolf (og
evt. andre i foreningen, der har lyst til at være med). Det er måske smartest bare
at gå ned i butikken og snakke med dem.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Regner med at starte efter sommerferien, når alle GM’er vaccineret. Juhu!
Deltagelse er med coronapas.

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Intet nyt. Der er kontakt til arrangørgruppen, men vi afventer, at de holder
opstartsmøde igen.

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)
- Arbejdet fortsætter. Vi har i hovedarrangørgruppen (Ann, Noah og Owen) en

arbejdsdag d. 23. Juni. Vi er så småt ved at samle et hjælpearrangørhold, som
forhåbentligt kan samles og få noget information efter arbejdsdagen. Der sigtes
efter, at vi kan afholde promoverende rollespil på fritidsklubber i løbet af august
og september, og at vi kan afholde første spilgang i slut september. Owen er i
gang med at søge nogle puljer, så vi forhåbentligt har en stor sum penge til at
starte projektet op med.

- Derudover skal der selvfølgelig lægges noget arbejde i børneudvalget, da håbet
er at skabe et godt sammenspil mellem udvalget og kampagnen, sådan at de to
organer kan gøre for sig selv uden den store indblanding fra bestyrelsen.

Emilie bringer en bekymring om aldersgruppen og tidspunktet - det kan være, det
bliver svært at trække børn, da aarhusianske forældre måske ikke vil lade deres
børn være ude i tidsrummet 18-21.

Punkt 4.4: Syværksted (v. Noah)
Intet nyt. (Afventer nyt fra Paramount).

Punkt 4.5: Megagame (v. Mika)
Intet nyt.

Punkt 4.6: Nye initiativer?
Punkt 4.6.1: Harry Potter rollespil i sommeren 2022 (v. Noah)

- Astrid Budolfsen har skrevet til mig og spurgt, om hun kan holde et Harry
Potter rollespil i foreningen i 2022. Jeg har skrevet lidt med hende og
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sagt, at hun selvfølgelig altid bare kan holde det, hvis hun er medlem,
men at hun lige skal sende lidt mere info, hvis hun skal have økonomisk
støtte, kort eller lignende. Hun har allerede et koncept, en aftale med
nogle, som skal spille professorer og en kontrakt med Forlev.
Vi skal vælge en kontaktperson. Noah Adkins vælges.

Emilie foreslår, at bestyrelsen beder Astrid finde et navn, der ikke bruger
trademark-navne fra Harry Potters IP.
Ann mener, at så længe rollespillet er non-profit, er det ikke et problem,
og vi behøver derfor ikke pålægge hende dette.
Vi stemmer om Emilies forslag.
For: 1. Imod: 3. Blank: 1.
Forslaget falder.

Noah informerer Astrid om afstemning.

Punkt 4.6.2: Noget andet rollespil
- Astrid vil udover Harry Potter scenariet også holde noget andet, sammen

med 2 andre.
Vi ved ikke så meget om det endnu, men skal vælge en kontaktperson,
der følger op på det. Det bliver også Noah Adkins.

Punkt 5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
Punkt 5.1.: Bifrost plejer at deltage på Folkemødet. I år ligger det d. 16.-20. Juni og bliver småt i
år. Bifrost sender derfor nok bare folk fra Hovedbestyrelsen.
Punkt 5.2: Forsvaret åbner for naturområdet. Bifrost har kæmpet for det i 3 år.
Punkt 5.3: Forumtilmelding er åbnet.

-- Pause 10 min --

Punkt 6: Tilføjelsesforslag til bestyrelsens forretningsorden (v. MIka)
- Dirigent fjernes fra § 3
- Et nyt punkt tilføjes mellem § 2 og § 3

- Bestyrelsen vælger ved sit konstituerende møde en mødeansvarlig, der har
ansvar for bestyrelsesmødernes afholdelse. En ny mødeansvarlig kan
indsuppleres til et bestyrelsesmøde, hvis den mødeansvarlige frafalder. Mellem
hvert møde vælges en dirigent til det kommende bestyrelsesmøde af den
mødeansvarlige. Den mødeansvarlige og dirigenten har sammen ansvar for at
sætte sig ind i dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde.

- Tilføjelse i slutningen af § 4

6



Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 36, afholdt d. 21-05-2021

- Dirigenten har ret til at udskyde et punkt på dagsordenen til det næste
bestyrelsesmøde, hvis punktet viser sig mere kontroversielt end først antaget,
hvis der er behov for tid at summe i, eller hvis tidsplanen skrider.

- Et nyt punkt mellem § 4 og § 5 tilføjes
- Et bestyrelsesmedlem kan kræve mistillidsafstemning om den siddende dirigent

til et møde, hvis de finder dirigentens opførsel i sit embede uacceptabel og er
uimodtagelig overfor kritik. Afstemningen er anonym og afgøres ved simpelt
flertal.

Der er ikke umiddelbart nogle indvendinger, så vi skrider til afstemning.
5 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 stemmer blankt.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Ann opdaterer forretningsordenen efter mødet.

Punkt 7: Uddeling af kompetence til roller i foreningen (v. Ann)
https://docs.google.com/document/u/1/d/1kkuX6-Lrz-97D4EsH5CsLrm1hdZ4kqwSusGHpgXNW
fA/edit

Der stemmes om at godkende dokumentet som gældende i bestyrelsen.
5 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 stemmer blankt. Enstemmigt vedtaget.

-- Pause kl. 20:00 i 10 min --
Vi flytter pausen til efter næste punkt.

Punkt 8: Rollefordeling (v. Ann)
Vi gennemgår roller og fordeler dem.

Kontakt til Bifrost: Noah Adkins
- Skal lige undersøge NaturVild?

Kontakt til ÅUF: Ann Christensen
Kontakt og booking hos Sport og Fritid: Ann Christensen (Emilie Ehlers er føl)
Ungdomskulturhuset: Mika Larsen (passivt)
Folkestedet: Emilie Ehlers
Facebook: Freja Lunau (med oplæring fra Noah)
Hjemmeside: Benjamin Borød (Noah som backup)
Kontaktmail-ansvarlig: Noah Adkins.
It-ansvarlig (Webhotel, superbruger på NemTilmeld, DK-hostmaster): Benjamin Borød (Ann
oplærer)
Bestyrelsesmøde-ansvarlig: Freja Lunau
Da der var flere, som gerne ville, tog vi en valgrunde og stemte via adoodle. Opstillede og
resultater er:

- Freja Lunau (2 stemmer)
- Noah Adkins (1 stemme)
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- Mika Larsen (1 stemme)
- Blank (1 stemme)

Privatlivspolitik: Ann Christensen (Benjamin er føl)
Grejansvarlig: Mika Larsen (Ann oplærer)
Kontaktperson til scenarier/medlemsprojekter/udvalg:
Paramount - Ann Christensen
Aarhus ved Midnat - Emilie Ehlers
Megagame - Mika Larsen
Børnerollespil (skal skiftes fra Noah) - Mika Larsen
Børneudvalg - Emilie Ehlers
Biblioteksudvalg - Ann Christensen
Astrids scenarier - Noah Adkins
Kontakt til andre eksterne organisationer/projekter:
We Want You: Emilie Ehlers
Einherjerne: Mika Larsen

Kassererføl: Benjamin Borød

Projektroller:
Generalforsamlingsansvarlig: Findes senere
Sommerskoleholdsansvarlig: Mika Larsen
ÅUF GF ansvarlig: Findes senere
Bifrost GF ansvarlig: Findes senere

Alle, der har fået en ny rolle eller overtaget en andens, skal oplæres i det.
Ann opdaterer “Vigtige Oplsyninger” dokumentet med de nye navne.

-- Pause på 10 minutter --

Punkt 9: Procedure for optagelse til børneudvalget (v. Ann)
https://docs.google.com/document/u/1/d/1ysjiqocOVwvaul8W_92L8zO2V4JswtY9iGlF_Sl8BMc/
edit
Der skal foretages 2 afstemninger. En op optagelsesproceduren, og én om, hvem der har
ansvaret for at vurderer egnethed af arrangører (bl.a. pba. børneattester).
Først er der spørgerunde, hvor spørgsmål afklares.
Dernæst stemmes om optagelse til udvalgsproceduren. Der er ingen alternative forslag, så der
stemmes om det givne forslag:
For: 4 stemmer for. Imod: 0. Blank: 1.

Dernæst stemmes om ansvaret for vurderinger. Der stilles ét alternativt forslag, og der er derfor
2 forslag, der stemmes om.
Originale forslag:
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Børneudvalget vurderer egnethed af arrangører og faste frivillige til børnerollespil, og som del i
det skal de forhøre sig hos bestyrelsen, hvorvidt disse har en ren børneattest.
For: 0. Imod: 4. Blank: 1

Alternativt:
Bestyrelsen overruler vurderinger baseret på børneattester, men ellers er det børneudvalgets
ret at vurderer egnethed af arrangører og faste frivillige.
For: 5 stemmer.
Enstemmigt vedtaget.

Ann opdaterer udvalgsdokumentet til at reflektere beslutningen efter mødet.

Punkt x: Øvrig arbejdsfordeling
Ann: Undersøge, om vi kan sende folk til Forum med/uden deltagerbetaling på
lederuddannelseskursus.

Punkt y: Eventuelt.
- Emilie siger: Vi er alle dejlige og hun elsker os utrolig højt <3.
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