Foreningen Polyamori Danmark
_____________________________________________
Referat 7.-8. oktober 2017 kl. 14.00 i Strib
1. Meddelelser
- foredrag: Der er foredrag i Herning 29.11.17 (Mille & Barbara holder foredraget) på
Herning Bibliotek
- Mads informerer om de sidste dages uro i Facebookgruppen Polyamori. Der
drøftes, at det er ok. at have en holdning som privatperson, som ikke er
2. Konstituering
Generel: Ved første møde den 11.3. konstituerede vi Mille som formand og Lykke
som næstformand. Desuden erklærede Eva, Morten og Klaus, at de ville være i
bestyrelsen for et år.
Klaus’ rolle i bestyrelsen: Klaus opfordres til at træde ud af bestyrelsen, for at
inddrage en af suppleanterne på fuld kraft i bestyrelsen. Klaus er på Messenger
blevet bedt om at give en klar tilkendegivelse, om han trækker sig fra bestyrelsen.
Hvis Klaus har trukket sig, og dermed indtræder Jan i bestyrelsen.

3. Offentlighedsaktiviteter udenfor foreningen
Drøftelse om man som bestyrelsesmedlem kan holde betalte foredrag som
bestyrelsesmedlem.
Punkt til afstemning: Må man som bestyrelsesmedlem holde lønnede foredrag eller

generere anden løndindtægt som privatperson med emnet polyamori , mens man er i
bestyrelsen?
Afstemning: For 1… imod 4
Konklusion: Man må ikke som bestyrelsesmedlem holde lønnede foredrag eller

generere anden lønindtægt som privatperson med emnet polyamori , mens man er i
bestyrelsen.
Aflønning for foredrag (i fordybelse af referatet af 13.4.17): Gaver (vin,

chokolade, blomster mfl tilfalder foredragsholdere), evt honorar tilfalder foreningen.
Kørselspenge, der udbetales af den, der booker foredraget, tilfalder den, der kører.
Skulle medlemmer af foreningen, der ikke er medlemmer i bestyrelsen, lave foredrag
som led af et foredragsteam, få honorar for foredraget, tilfalder hele honoraret også
foreningen.
Kunne vi udvikle andre former for offentlighedsarbejde? Fx studiekreds, debataften.

Diskussion om dilemmaer. Ansvarshavende: John
Et foredragsteam etableres. Ansvarshavende: Mille

4. Medlemsarrangementer
- medlemsarrangementer. Gerne i foråret 2018.
- paneldebat 2017 (Morten)
Den 18.11.2017 er aflyst.
Morten vil skrive til samtlige ligestillings- og familieordfører fra de politiske partier.
Der findes en ny dato i 2018, gerne i januar 2018.
Morten ønsker Clement-konceptet med flyvende udskiftning af debattører.
Morten kontakter DR2 og Kristeligt Dagblad for at indbyde til samarbejde.
- nypolymøder: Nypolymøder i private hjem og cafeer (der gives tilskud til
dokumenterede udgifter i forbindelse med disse møder), Facebookfunktion: Lån en
poly (ikke date, men fx cafémøde) burde oprettes af foreningen
Der tilbydes et nypolymøde i Herning et par uger efter foredraget.
- Lykke og Mads skriver det næste nyhedsbrev (Morten efterlyser ikke-skriftligt
materiale, fx video eller audio; Mads påtager sig ansvaret for mediematerialet).
Lykke har brug for et kalenderoverblik. Barbara laver en google kalender for
foreningen.
5. Kommunikationsstrategi og informationer om møder
Morten kontakter DR2 og Mille har kontaktet Bermuda. Mads tager sig af FB &
boosting.
Der opfordres til brug af FB, Youtube og Fetilfe, også som privatpersoner. Mads
tager sig af kommunikationsstrategien.
Der skal reklameres om de to dokumentarprogrammer.
Ansvarlig: Mads
Punktet sættes på dagsorden til næste møde.
6. Medlemsstatus
64 medlemmer
7. Økonomi
ca 13.000 kr på kontoen

8. Arbejdsgrupper: udsat
definitioner,
GF & fest
smykker/ merchandise /webshop
foredrag
retlige vilkår
google drive (alle)
Folkemødet / Roskilde
ø-lejr /kærlighedsfestival (John)
9. Status på Forretningsordenen. Mads/Barbara - udsat
1-2 arbejdsweekender om året, hvor alle kan møde op
10. Forbedring af retlige vilkår for polyamorøse mennesker. (Tag ordlyd fra vedtægterne)
- udsat
11. Lobbyarbejde (følger punkt 5) udsat
12. Polyanerkendende behandlere og rådgivere Mads) - Status på listen
Mads sætter en underside på hjemmesiden i gang. Mads arbejder på dokumentet i
løbet af weekenden,
13. Forhold til definition af polyamori på Wikipedia der nedsættes en arbejdsgruppe på
næste bestyrelsesmøde. Ansvarlig: Morten, Lykke
14. Merchandise/Webshop (Lykke & Jan) udsat
15. Folkemødet 2018 (lån en poly) udsat
- sommerhus
16. Arkiv/Google-drev Barbara- udsat
17. Fastsættelse af næste møde: muligvis 3.12.17 kl 10.00 formiddag i Odense, ellers
Strib eller Haderslev med Messenger-video til Morten (husk ekstra pc). Odense 23,
Odense
18. Evt.
Morten om Roskildefestival
Enten deltagelse i Dreamcity som privatpersoner (med fuld betaling), eller med en
madbod på Roskildefestival (fx 2019). Morten tager sig af tilmeldingen mm.

