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FORMALIA:
Hvor:

Referent:
Kristine

Ordstyrer:
Kristine

Deltagere:
Anna, Bolette, Jesper, Linnea,
Kristine og Signe

Ikke tilstede: Tidsperspektiv for
mødet: 1,5 time

1): Godkendelse af dagsorden: Godkendt / ikke godkendt

2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt / ikke godkendt

REFERAT: HANDLING /
SUPPLERENDE:

3): Check-in

Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]
Gennemgås ikke mundtligt.

Udgår

Opdateringer fra sekretariatet
Gennemgås ikke mundtligt

Handlingspunkter fra sidste møde
Gennemgås ikke mundtligt
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]
Gennemgås ikke mundtligt
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde
5): Referent for næste møde
6): Puljeansøgninger
7): Budgetændringer siden sidste møde

8. DUF og driftstilskud
Kristine giver en update på, hvad vi har hørt på vandrørene og vi
vender hvad det betyder i praksis.

Vi skriver en update til medlemmer, så snart vi ved noget.
I øvrigt

9. GF
Anna har sørget for overnatning, koordinering med Esbjerg og
indhentet årsberetninger fra Esbjerg og Odense, men har
desværre ikke fået fra Roskilde. Roskilde-beretningen venter vi på i
aften og i morgen og ellers lader vi den fare.

Bolette har arbejdet med zoom-guide og link til zoom-møde. Der
er behov for vigtig info om medlemsnummer, som Kristine skal
indskrive(?!). Smider dokumentet op på Slack. Skal på arbejde i
morgen, men er fri om aftenen.

Jesper har kigget på indslag til nyhedsbrev sammen med Kristine
og København har indsendt årsberetning. Har lovet at lave en
infograf til GF i lokalbestyrelser. Arbejder videre med det.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOpTD98ig0DCAWw-sLGyc0LqcfuvxnlzeH2kPUyLHhY/edit#gid=1074118779
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Linnea har skrevet økonomiberetning til årsberetning og er
opmærksom på at skulle præsentere regnskab, foreløbigt regnskab
og budget for næste år til generalforsamlingen.

Kristine

Signe har skrevet international beretning, har koordineret med
Nemovote, der gerne vil hjælpe (det er fra Tyskland, så det bør
virke). De sender instruktionsvideo i løbet af ugen og Signe laver
herefter guide. Der ligger gammelt powerpoint i GF-mappen, som
vi kan bruge til inspiration.

Kristine har lavet udkast til årsberetning, skriv til nyhedsbrev, Erik
Holst-pris-formular og skrevet lidt på facebook og hjemmesiden.

Vi skal have lavet en fællesmail til alle deltagere med kandidaturer,
zoom-guide, nemovote og Erik Holst-pris. Der skal også laves mere
social media - Bolette skal gense sin rekrutteringsvideo, så vi kan
lave mere larm på SoMe. Post løs på instagram.

Vi mødes ca. 09.30 i Esbjerg. Det undersøges om vi skal have
sengetøj med selv. Bolette skal til barnedåb, men kommer til
Esbjerg med togafgang kl. 11.00.

Signe kigger på at skrive fællesmail og sende den til
deltagere. Kristine sender links til
hjemmesideinformation.
Jesper siger noget om omstruktureringer til præsentation
af årsberetningen.
Anna siger noget om COVID-19 og farvefællesskaberne
Bolette og Kristine samarbejder om det sidste.
Kristine skriver til Linnea ang. det fælles
powerpoint-dokument til brug på dagen - og at der kan
indsættes økonomiting heri.

Kristine undersøger om, der er en podcast mikrofon vi
kan låne.

Evt.
Bolette har været i kontakt med Aalborg
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold
Kun for fysiske møder

Handlingspunkter

Orienteringspunkter

Orienteringspunkt 1

Orienteringspunkt 2

Orienteringspunkt 3


