
 

Referat af bestyrelsesmøde 16. juni kl. 16.00 
 

Fremmødte: Mille, Mads, Lykke, John, Eva, Klaus 
Afbud: Morten, Jan, Barbara 
 
 

1. Pride: Status er at vi afventer at logoet bliver færdigt, så vi kan lave t-shirts. Der skal                 
afklares hvilken tekst der skal være på t-shirts. Mads laver en begivenhed. Klaus ser på               
om der kan arrangeres en efterfest. Budget max 3000,- 

 
2. Medlemsarrangement: “Polymeren” er skubbet til næste bestyrelsesmøde.  

 
3. Nyhedsinfo til medlemmerne: Mille laver et nyhedsbrev. Input til nyhedsbrevet:          

telefonnummer, mobilepay, hjemmesiden, PolyNorge, den hemmelige polygruppe,       
arbejde på priden, hvor finde du informationer om foreningen. Mads laver en oversigt             
over grupperne mm. (hvor er jeg i skabet) Nyhedsbrevet skal udsendes senest 1. juli              
2017. Mads sørger for udsendelse af nyhedsbrevet. 

 
4. Hvervning af medlemmer: Det skal være muligt at skrive sig op som medlem til Priden.               

Opfordre til at melde sig ind i foreningen ifm foredrag. vi skal lave et arrangement for                
medlemmerne og ikke medlemmerne skal betale dyrt. Vi kunne lave en paneldebat med             
Ritt Bjerregaard, Naomi, Mille og evt Sara. Mille tænker lidt over hvem der kunne være               
interessant at have med. Til arrangementet kunne vi invitere DR eller TV2 mm. Ansvarlig              
for arrangementet er Mads, Mille og John. vi kan opfordre til at alle kan komme med                
input til emner panelet. Meningsdannerne skal inviteres til panelet.Tænk over den           
geografiske placering. Vi bør lave brainstorming i poly-grupperne om lokaler,          
sponsorering. Mads undersøger om vi kan lave brainstorm collaboration online. Lykke           
laver et punkt på hjemmesiden “arrangementskalender” 

 
5. Logo: 

5.1. Vi vil gerne have et forslag hvor hjertet bliver næsten lige så bredt som teksten               
men ikke helt. Teksten bliver ikke ændret i størrelsen, men farven skal være rød.              
Der skal være lidt luft i bunden så hjertet ikke rammer teksten  

5.2. Klare farver - som lgbt Lykke skal sende det med til dem            
https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT_symbols. Sende et billede af Lykkes og       
Milles tatovering så vi laver en mellemting mellem den og det forslag der ligger.  

5.3. Mille skriver til LGBT og orientere om vores tanker omkring valget af farverne i              
vores logo. 

 
6. Foredrag: Mille og Barbara har været ude hos liberal alliance ungdom og holde foredrag              

med foreningens slides. Det gik rigtig godt. Vi er blevet spurgt fra en BDSM forening om                
vi vil komme til Herning og holde et oplæg d. 1 juli 2017.  

 
7. Oversigt over medlemmer: Vi har 27 medlemmer og 1 støttemedlem. Der skal sendes             

en reminder ud til dem der endnu ikke har betalt. Mille skriver i nyhedsbrevet og opfordre                
til at melde sig ind. Mads sender en reminder ud til dem der endnu ikke har betalt.  

 
8. Dem der endnu ikke er medlem: Vi har haft en snak om at bestyrelsen bør være                

medlem af foreningen. Det er dog ikke et krav, men en stærk opfordring 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT_symbols
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9. Forbedring af retlige vilkår for polyamorøse mennesker: Udskyder punktet til næste           
møde. Punktet skal med i den kommende forretningsorden 

 
10. Lobbyarbejde: Udskyder punktet til næste møde. Punktet skal med i den kommende            

forretningsorden 
 
11. Polyanerkendende behandlere og rådgivere: Eva arbejder stadig på listen. Vi          

opretter et dokument til brainstorm for kriterierne for optagelse på listen. Mille opfordre             
folk til at skrive til Eva med behandlere og rådgivere. 

 
12. Forhold til definition af polyamori på Wikipedia: Mille, Eva og Lykke redigere teksten.             

Mads tjekker månedligt om foreningens rettelser ikke er blevet ændret. Mille, Eva og             
Lykke opretter en side i Wikipedia om Foreningen  Polyamori Danmark. 

 
13. Diskussion omkring yderligere ord: Bestyrelsen har diskuteret punktet og bestyrelsen          

har enstemmigt besluttet at det ikke er bestyrelsens opgave at definere ord 
 
14. Næste møde: Søndag d. 30 juli kl. 13.00. Lykke er ansvarlig for udsendelse af              

dagsorden 1 uge før mødet 
 
15. Eventuelt:  

15.1. Afklaring med merchandise. Glas, nøglering, t-shirts. Bestyrelsen er enige om at           
der nedsættes en merchandise gruppe og rammerne for deres         
arbejde.Bestyrelsen har besluttet at det skal være bæredygtigt. Prioritering:         
t-shirts og noget der er nemt at dele ud f.eks. kondomer. (Lykke har efter mødet               
fået ideen om uddeling af karameller med vores logo) Veste, t-shirt, balloner,            
kondomer med tekster - elsk flere elsk mere, klistermærker. 

 
15.2. Sponsorering. Sponsorering af bla go kart. John er ansvarlig 

 
15.3. Folkemødet 2018 (lån en poly)  
15.4. Love in festival og evt Roskilde Festival skydes til  2018 
15.5. Merchandising gruppe Mads (tovholder) Mille og Lykke er nedsat som          

arbejdsgruppen. 
15.6. intern kommunikation. Formalisering af det fremtidige arbejde. Hvem er ansvarlig          

for forretningsorden? 
15.7. Mads rykker Danske Bank for vores MobilePay 

 
 


