Foreningen Polyamori Danmark
_________________________________________
Dagsorden for mødet den 30/9 kl. 12-16 hos Susanne i Slagelse
Tilstede: Mille, Susanne, Per, Klaus og Mads
Afbud: Lykke, Sven, Michella, Barbara
1. Meddelelser (alle)
a. Tilbagemeldinger fra festen: Det gik bedre end forventet, og der var meget god stemning
om at løfte i flok.
-

Der blev købt for mange drikkevarer, så underskuddet var lidt højere end
forventet. De bliver dog ført videre til foreningen til næste fest, og står nu hos Per.

-

Det var godt at der var workshops, og det skal der nok også være en anden gang.

-

Lokationen var ikke den bedste til mængden af folk, men det var meget rart at folk
var så tæt på hinanden, så det var nemt at få hjælp.

-

Næste gang skal der måske allerede være åbent fra om fredagen.

b. Mille har grundet uddannelse ikke længere overskud til at fortsætte som formand, og må
derfor trække sig. Opgaven falder til Mads, som nu indtræder som konstitueret formand
indtil næste generalforsamling. Dette meldes ud hurtigst muligt, og det sættes på som
punkt til næste møde, at der skal findes en ny næstformand (selvkonstituering).
c. Nordisk poly-konference er stadig i planlægning, men de styrende kræfter skal bruge lidt
hjælp. Hvis nogen kender en konferenceplanlægger, må man endelig gerne sige til
d. Bestyrelsesweekenden var tidligere planlagt af Mille og overdrages nu til Susanne.
e. Der er godt gang i arrangementer hos Susanne, og det fortsætter hun godt med.
Weekender er der svære at få folk med til, så det overgår nok til at være et
hverdagsarrangement i stedet.
2. Indkøb af merchandise (Mads)
a. Der skal genoptrykkes foldere/fliers som folk kan dele ud af, og som kan lægges rundt
omkring på biblioteker m.m.

3. Status på forbrug jvf. budgetforslaget fra GF18 (Mads)
Kassereren melder at der stadig er massere af penge, og vi har endnu ikke nået at bruge alle de
penge der er budgetteret for.
4. Bestyrelsesweekend (Mille)
Opgaven overdrages til Susanne, og bestyrelsen bidrager så vidt muligt.
5. Medlemsstatus (Per)
Lige nu er der 92 aktive medlemmer i foreningen. Måske et mål skal være 100 inden
Generalforsamlingen?

6. Økonomi (Per)
Der er lige nu 25.877 kr. på foreningens konto. Der arbejdes på at få konto skubbet over til
Danske Bank (billigste løsning til kr. 25/måned).
7. Den nye Facebook gruppe (Mads)
a. Hvilke regler skal der være
-

Gruppens hensigtserklæring

-

Vi skal give alle i bestyrelsen mulighed for at godkende opslag

-

Alle opslag skal godkendes før de er offentligt synlige i gruppen

-

Der skal være regler om at tingene skal være poly-relateret eller foreningsrelateret

-

Opslag om reklame skal igennem bestyrelsen, også opslag hvor der er rabat til
medlemmer for et eller andet

8. Ny Mail + hjemmeside (Mads)
a. Der er kommet ny hjemmeside www.polyamori-danmark.dk

b. Hvis nogle medlemmer har lyst til at udgive blogs/indlæg via foreningens side, skal de
endelig sige til
c. Mails skal opsættes igen, kontakt Mads for detaljer herom
9. Fastsættelse af næste møde
a. Er allerede fastsat til 9-11 november, hvor der er bestyrelsesweekend
b. Næste ordinære bestyrelsesmøde er 16. december 2018
10. Evt.
a. Generalforsamlingen skal have fastsat dato snarest. Der følges op på dette. Hvis der
ikke kan lånes lokaler hos CPH Pride, så skal der findes en plan B.
i.
Krav er at der skal kunne spises, danses og der må være musik.
ii.
Gerne centralt pga. transport
iii.
Centralt Odense, KBH eller Århus
iv.
Det var for dyrt at hyre Abba-band (25.000+), så der ledes efter en anden løsning
til musik til max 15.000.
v.
Der skal evt. tænkes på alternativt forbrug for de 15.000 i stedet for musik.
vi.
Dette punkt diskuteres på bestyrelsesweekenden
b. Poly-norden konferencen har brug for at finde en tovholder fra denne forenings side af, og
dette må alle gerne lige overveje om de kan være med til.

