
Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 37, afholdt d. 06-07-2021

Dagsorden
Til stede:

Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (august) (v. Freja)

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

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: Arbejdsweekend (12.-13. juli) for Magisk Skole Aarhus crew

Behandling af ansøgning om støtte på 2.000 kr. (ændret fra originalt 2.500 kr.)

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. Mika)
Punkt 4.4: Syværksted (v. Noah)
Punkt 4.5: Megagame (v. Mika)
Punkt 4.6: Biblioteksudvalg (v. Ann)
Punkt 4.7: Nye initiativer?

Punkt 4.7.1: Paranoia (v. Noah)
Punkt 4.7.2: Magic & Projektværksted (v. Noah)

50 kr. + 5 kr. pr. medlem efterfølgende (200 kr. i alt til opstart)
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Punkt 5: Procedure for udelukkelse af medlemmer til enkelte arrangementer (v. Noah)
Hvad skal der ske, hvis en arrangør har beef med en anden person og ønsker at
udelukke dem kun fra det arrangement? Er der forskel, hvis det er et medlem, som de
ønsker at udelukke?
https://docs.google.com/document/d/1PZWx_aYdIDhDqhaqIOYjBBXs98FUWtcKkUzNv
CFbppk/edit

Punkt 6: Diskussion om udelukkelse af medlemmer i det hele taget (v. Freja)
Foreningens håndtering af personsager der inkluderer udelukkelse på vegne af
ikke-fyldestgørende information og mobning, m.m.

Punkt 7: Foreningsbilletter til Forum (v. Ann)

Punkt 8: Købe en printer til foreningen? (v. Ann)

Punkt 9: Ansøgning til børneudvalg (v. Emilie)

Punkt 10: Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (v. Noah)

Punkt 11: Folkestedet "Foreningsbazar" d. 28. august (v. Emilie)

Punkt 12: Arbejdsfordeling
Punkt 13: Eventuelt.
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Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 37, afholdt d. 06-07-2021

Referat
Til stede: Noah Adkins, Freja Lunau, Mika Larsen, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Benjamin
Borød (suppleant), Tobias Nielsen (medlem), Martin Romedahl(medlem). Lukas Sørensen
(medlem - deltager fra midt punkt 5 til slut).
5 bestyrelsesmedlemmer til stede + 1 suppleant. 5 stemmer i alt tilhørende Noah, Freja, Mika,
Emilie & Ann.

Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann vælges.
Mika Larsen er pr. bestyrelsens nye forretningsorden udpeget som dirigent af den
mødeansvarlige.

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (august)
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til søndag d. 22. august fra kl. 16:00.

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

Caféen er også åbnet igen. Der er stadig særlige coronaregler.
Vi har underskrevet lånekontrakt for 2021.
Vores adgangskort burde stadig virke, men det skal lige tjekkes.

Punkt 1.2: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Frivillig Akademi (16. sep)
Tilmeldingsfrist d. 23. august. Skal have fortalt medlemmer om muligheden. Ann
kan vise, hvordan man tilmelding.

Kurser (trygt samvær, SoMe, Grafisk Facilitering) (6., 20., 23. sep)
Skal have fortalt medlemmer om muligheden. Ann kan vise, hvordan man
tilmelding.

Studiemessestand (30.08-01.09)
Mulighed for at få et tidsrum på ÅUFs stand til studiemessen. Man kan også
søge nogle penge fra ÅUF til at producere PR materiale til det.

Punkt 1.3: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
1. Computermus til Naturkriger! - Nyt Bifrost projekt, som vi får hjælp gennem
ifbm. Magisk Skole.
2. Klagebrev fra en række foreninger til Bifrost, som påtalte mange ting i Bifrost,
som de var utilfredse med. Bl.a. frygt for streamlining skulle udviske
foreningsforskelle, dårlig stemning på GF, ingen procedure for at låne penge fra
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Bifrost, selvom WonderLand har lånt?. Dårlig gennemsigtighed ift. både Bifrosts
projekter og Bifrosts beslutninger. + dårlig kommunikation. Det tages alvorligt af
hovedbestyrelsen, som arbejder på svar (har diskuteret halvdelen af emnerne til
sidste HBM, tager resten til næste møde), men det er selvfølgelig også meget
komplekst.
3. Ny Efterskole-Bifrost Arbejdsgruppe i Hovedbestyrelsen. Gruppens formål er
at skabe samarbejde mellem rollespilsefterskolerne og foreningerne, sådan at
eleverne har bedre mulighed for at vide, hvor de kan komme ud og spille mere
rollespil/brætspil/cosplay/nørde, når de er færdige på skolen.

Kunne måske udvikles til andre efterskoler også? (fx teater, der jo også er
relateret til vores hobby) foreslås af Emilie. Noah tager det med til Bifrost.

4. Der arbejdes videre på tryg deltagelse
5. Der arbejdes videre på guidelines for løn for statistarbejde mv.
6. Ingen har søgt ind som Supersoldat i år! I stedet ser Bifrost på at ansætte en
studentermedarbejder.

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

Regnskabsmodul aktiveret på foreninglet.
Lederuddannelsesstøtte er godkendt for vores 4 ansøgninger ifbm.
Sommerskolen.
Vi er i mål med kontingenter, faktisk er det oversteget.

Punkt 2.2: Nye medlemmer
5 nye medlemmer, yay! Vi er dermed 25 medlemmer i foreningen.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 3.1: Arbejdsweekend (12.-13. juli) for Magisk Skole Aarhus crew

Behandling af ansøgning om støtte på 2.000 kr. (ændret fra originalt 2.500 kr.)
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Screenshot af original motivation:

Noah fortæller om projektet. Der er en diskussionsrunde, hvor følgende pointer kommer
frem:

- Pro: En investering for foreningen
- Con: Hvis det fejler, får vi ikke pengene tilbage

Pointe: Hvis MSÅ på nogen måde kan betale beløbet tilbage, skal de.

Der skrides til afstemning:
Noah & Ann melder sig inhabil, da de begge er investerede hovedarrangører. Der er
derfor 3 stemmer.
For: 2, Imod: 0, Blankt: 1.
Forslaget vedtages.
Ann kontakter Noah med henblik på udbetaling.
Der går 2.000 kr. fra Nye Initiativer-puljen, som herefter består af 1.000 kr.
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Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Der er kommet gang i aktiviteten! Yay.
De restarter kampagnen - hard reset.
De har meldt ud, at de starter enten i efteråret 2021 eller foråret 2022, afhængig
af coronasituationen.

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

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Mika)
Der sker en helt masse! Der er blevet hold 2 arbejdsdage, og der skal holdes
endnu en på lørdag.
Den oprindelige idé til lokation har afvist, desværre, men der arbejdes på ny
(Læssøegade Skolen).
Mandag-tirsdag (12.-13. juli) er der kampagneworkshop for arrangørholdet.
Vi har lige bevilliget 2.000 kr. til kampagneworkshoppen.

Vedr. fondsøgning:
Den Magiske Skole Aarhus har allerede søgt Aarhus Kommunes
genåbningspulje, som har givet 25.000 kr. til projektet.
MSÅ har også søgt 50.000 kr. fra Friluftsrådets pulje.
Hvis ikke den godkendes, vil MSÅ gerne søge Lokalfordelingspuljen og/eller
Nordea-Puljen.
Elysion skal være opmærksom på, at hvis MSÅ får disse puljer, kan foreningen
nok ikke søge/få dem igen resten af året.
Det er cool!

Punkt 4.4: Syværksted (v. Noah)
Intet nyt.

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

Punkt 4.6: Bibliotektsudvalg (v. Ann)
Intet nyt.

Punkt 4.7: Nye initiativer?
Punkt 4.7.1: Paranoia (v. Noah)

- Det kunne være fedt at købe dette spil til foreningen, så jeg, men også
andre, kan holde det. Det er også super let at afholde for nye arrangører.
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https://www.faraos.dk/games/rollespil/p-q-r/paranoia/paranoia/paranoia--r
ed-clearance-starter-set-mongoose-edition
Pris: 399 kr.

Pointe: Kunne være fedt at købe, når vi har fået faste lokaler med plads til
opbevaring.
Pointe: Rigtig fed idé, men spillet løber ingen vegne, og det er måske en
god idé at gemme udgiften til et senere tidspunkt.

Varen er desuden udsolgt - så vi bliver uanset hvad nødt til at vente.

Vi skrider til afstemning om at købe det.
Noah melder sig inhabil.
For: 0, Imod: 4, Blank: 0.
Forslaget er faldet.

Punkt 4.7.2: Magic & Projektværksted (v. Noah)

Konceptet er at starte projektværksted, som vi kender det, op igen, og
derudover starte Magic: The Gathering spilaftener. Disse to ting kører
skiftevis, således at der er PV den ene uge og Magic den næste uge.
Holdes hver torsdag fra 17:00-22:00. Kun for medlemmer, men man har
som ny 2 prøvegange, før man skal melde sig ind for at fortsætte. Gratis
at deltage. Starter i august. Lokation: Fjordsgadeskolen, men Emilie
påpeger, at det måske kunne være en idé at gøre det hos UKH? Det
tager arrangørgruppen op. Lige pt. er dette Noah, Minik og Ann.

Der skrides til afstemning om at støtte projektet med 200 kr.
Noah & Ann melder sig inhabile, da de er meget investerede i at få det op
at køre. Der er derfor 3 mulige stemmer.
For: 3, Imod: 0, Blankt: 0.
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Enstemmigt vedtaget.
Der går 200 kr. fra Nye Initiativer-puljen, som herefter består af 800 kr.
Ann og arrangørgruppen finder ud af, hvordan det skal udbetales.

Der skal vælges en kontaktperson: Noah Adkins vælges.

Punkt 5: Procedure for udelukkelse af medlemmer til enkelte arrangementer (v. Noah)
Hvad skal der ske, hvis en arrangør har beef med en anden person og ønsker at
udelukke dem kun fra det arrangement? Er der forskel, hvis det er et medlem, som de
ønsker at udelukke?
https://docs.google.com/document/d/1PZWx_aYdIDhDqhaqIOYjBBXs98FUWtcKkUzNv
CFbppk/edit

Der blev diskuteret en masse, og kommet med ændringsforslag, som vi stemte om.
Følgende ændringsforslag blev stillet til Afsnit 2:
Tilføjelse 1: Medmindre personen, der potentielt skal i karantæne, er dømt i retssystemet for
årsagen til opfordring til karantæne, skal de informeres om, at der er en sag, som led i
‘opklaringsprocessen’.
For: 4, Imod: 1, blank: 0. Tilføjelsen godkendes.
Alternativt forslag til tilføjelse 1: Alle personer, der potentielt skal i karantæne, skal altid
informeres om, at der er en sag på næste bestyrelsesmøde.
For: 2, Imod: 1, Blank: 2. Tilføjelsen falder, da den ikke opnåede flere for-stemmer end den
originale tilføjelse 1.
Tilføjelse 2: I stedet for at kun formanden ‘opklarer’ situationen, er det både formand og
næstformand (for at undgå partiskhed og sikre større gennemsigtighed)
For: 4, Imod: 1, Blank: 0. Forslaget godkendes.
Tilføjelse 3: Den, der kommer med sagen, skal informere om mulighed for at anmode om, at et
bestyrelsesmedlem erklærer sig selv inhabil i afstemningen.
For: 5, Imod: 0, Blank: 0. Tilføjelsen godkendes.

Følgende ændringsforslag blev stillet til Afsnit 3:
Tilføjelse 1: Bestyrelsen skal også overveje, hvordan personen kan forbedre sig, hvis det er
relevant for sagen.
For: 3, Imod: 1, Blank: 1. Tilføjelse godkendes.

Der blev desuden stillet et forslag om at tilføje et afsnit mellem 4 og 5, som vil være Afsnit 5, og
det tidligere Afsnit 5 vil være Afsnit 6.
Tilføjelse 1: Afsnit 5: Karanten informeres om karantæne
Stemmer bestyrelsen karantænen igennem, skal personen informeres hurtigst muligt herom og i
hvilket omfang, af hvilken årsag, og hvilke tungtvejende argumenter, der vægtede i
beslutningen, samt hvad der skal til for forbedring, hvis det er relevant for sagen. Denne
orientering har altså 2 formål: 1) Informere om praktisk omfang af karantæne, og 2) Give nok
information til, at de kan forbedre sig.
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For: 4, Imod: 0, Blankt: 1. Tilføjelsen godkendes.

Derefter stemtes om hele dokumentet:
For: 5, Imod: 0, Blankt: 0.
Procedurens ånd er stemt igennem. Der foretages rettelser pr. de indstemte ændringsforslag,
og dokumentet formuleres rent. Efter dette har bestyrelsesmedlemmer igen mulighed for at se
det igennem, inden det offentliggøres.

Punkt 6: Diskussion om udelukkelse af medlemmer i det hele taget (v. Freja)
Foreningens håndtering af personsager der inkluderer udelukkelse på vegne af
ikke-fyldestgørende information og mobning, m.m.

Der udtrykkes et ønske om, at foreningen tager udgangspunkt i, at alle personsager beskytter
begge sider. Dvs. ingen dom pba. rygter.
Der er rimelig bred enighed i bestyrelsen om dette, men det tages op som diskussion igen på
næste møde.

Punkt 7: Foreningsbilletter til Forum (v. Ann)
Det er muligt, men da Forum falder lidt udenfor kategorier ift. kommunen, skal det formuleres på
en bestemt måde. Det er ikke relevant endnu, så vi lader den ligge.

Punkt 8: Købe en printer til foreningen (v. Ann)
Ann fremsætter et ønske om, at foreningen på et tidspunkt køber en printer + blæk til
foreningen, så vi kan printe administrative dokumenter og scenarier/karakterark/props ud til
medlemmer, der vil holde dem. Evt. ifbm. Biblioteksudvalget. Printeren skal gerne være en
EcoTank - 1.500-2.500 kr.
Pros for EcoTank: Miljøvenlig (smider ikke printerpatroner væk), billigere i blæk, tørrer ikke ud.
Ikke en anmodning om at købe den NU. Men et ønske om, at foreningen anskaffer det - enten
ved fondsøgning eller budgettere for den næste år.
Bestyrelsen er enig om, at det er en god idé.

Punkt 9: Ansøgning til børneudvalg (v. Emilie)
Noah Adkins har ansøgt om at blive en del af børneudvalget.
Der er pt. 0 medlemmer af børneudvalget.
Bestyrelsen skal godkende ansøgningen.
Vi har ikke indhentet en børneattest endnu, og godkendelsen betinger derfor, at Noahs
børneattest er ren, når den fremhentes.
Noah erklærer sig inhabil i afstemningen. Der foretages en hemmelig afstemning på adoodle.
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Noah optages i børneudvalget, såfremt hans børneattest er ren.
Ann indhenter den og informere bestyrelsen og Noah om hans optagelse, når den er modtaget
og tjekket.

Punkt 10: Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (v. Noah)
DNF holder et arrangement for en 4. Klasse ifbm. Naturens Uge: Eventyr, og de har spurgt os,
om vi vil lave et eventyrligt rollespilsstjerneløb til dette. Der kommer også en video ud af det,
som muligvis vises på TV/nettet.
Noahs forslag: Den Magiske Skole Aarhus ‘tager den’, laver rollespillet, og promoverer for
foreningen samtidig.
Dato: 7. september kl. 10:00-12:00.
Pointe: Emilie kender en 4. klasse - måske kunne man lave en ‘brugerundersøgelse’ inden?
Der skrides til afstemning for at lade MSÅ stå for det:
For: 5 Imod: 0 Blank: 0.
MSÅ får projektet.

Punkt 11: Folkestedet "Foreningsbazar" d. 28. august (v. Emilie)
Teater nede foran Folkestedet, (kl. 12-16 - deltaljer hos Emilie), hvor foreninger, der bruger
Folkestedet, kan komme med en bod og vise, hvad ens forening er. Vi kunne fx stille vores telt
op og vise, hvad vi kan.
Det er en god mulighed for at promovere foreningen, og det kan kombineres med
Studiemessen, hvor vi også kan have stand (samt søge penge til flyer/roll-up fra ÅUF), da de to
events ligger tæt på hinanden.
Den Magiske Skole Aarhus vil også gerne have dette!
Der skrides til afstemning om at lade MSÅ stå for det:
For: 5, Imod: 0, Blank: 0.
Enstemmigt vedtaget.
MSÅ får projektet, men skal selvfølgelig også promovere for resten af foreningen.

Punkt 12: Arbejdsfordeling
(Alle ved, hvad de skal).

Punkt 13: Eventuelt.
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Punkt 13.1: Nyt fra We Want You!
Emilie har været til WWY! grillaften i lørdags og snakket en masse.
Sheltertur d. 16. juli. Reklamere for det på facebook siden. Alt er gratis.
Lørdag d. 10. juli er der små rollespil. Reklamere for det på facebook siden.
Punkt 13.2: Alle er dejlige <3.
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