Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 18/04-20 kl. 12-16 Online via Messenger

Tilstede: Mads, Naomi, Daniel, Mike, Gerhard, Anja
Afbud: Gert
Indledning med runde hvor tilstedeværende kort fortæller hvordan det går med hver enkelt.
Efterfølgende gennemgang hvordan vi holder møde online.
1. Meddelelser (Alle)
- Det er erfaret at nogle poly-forhold ikke kommer positivt igennem corona-tiderne
- Pride har henvendt sig til os og bedt om vi tilmelder forening til CPH pride. Anja har
bolden, med Naomi som backup.
- Mailopsætning er mulighed for dem der ønsker det. Der er et par oprettet med
specifik funktion, fx hovedmail (info@) og nyhedsbrev. Lidt snak om tekniske forslag
til hvordan det opsættes.
2. Medlemsstatus (Mads)
Vi har 87 aktive medlemmer.
Efter sidste generalforsamling er der indmeldt 4 medlemmer.
3. Bestyrelsens sammensætning af Naomi Hagelberg
Afspejler vi medlemmernes sammensætning i form af køn, alder, baggrund,
interesser?
Hvis vi i bestyrelsen har den samme diversitet som medlemmerne, så er der en
større sandsynlighed for at vi ikke overser områder, der er vigtige for medlemmerne.
Forslag: Lav en oversigt over medlemmers og bestyrelsesmedlemmers køn, alder,
baggrund og interesser indenfor polyamori og se om der er et overlap. Læg derefter
en plan for hvordan vi kan hverve bestyrelsesmedlemmer, så vi i bestyrelsesarbejdet
har den diversitet, der er hos medlemmerne.
Referat: Vi har pt ikke overblik på hvilke køn eller aldersgrupper medlemmerne er i.
Det ville være muligt at tilføje på indmeldingsblanket samt sende mail til de
eksisterende medlemmer for at indsamle disse information.
Der er ønske om at finde både hvordan vi repræsenterer foreningsmedlemmer, men
også hvilke debatter, projekter m.v. som medlemmerne ønsker foreningen fokuserer
på.
Handleplan: Daniel indsamler viden om hvilken demografisk viden der som standard
skal bruges på fondsansøgning. Omkring kommuner fra Mads og fonde fra Naomi.
Daniel laver et udkast til hvilken data vi efterspørger fra alle medlemmer som der
lægges på facebookgruppen. Når det er godkendt gøres det offentligt.
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4. Vores egne ideer og mål af Daniel
Hvilken retning kunne vi godt tænke os foreningen tog - både for dette år og om 5 år?
Hvad har vi lyst til at lave af projekter?
Referat:
- Mike arbejder på Poly-dating.dk i baggrunden. Der udvides system der kan have
artikler.
- Daniel ønsker at på sigt gøre det en selvfølgelighed at være medlem af foreningen.
Dette fx ved at lave arrangement samt styrke samarbejde med LGBT+ så vi kan
lærer af deres erfaring.
- Naomi ligeledes arbejde med LGBT+ og strategi for foreningen (at vi lægger en
plan for hvordan vi repræsenterer medlemmernes sammensætning og interesser
for foreningens arbejde).
- Gerhard sætter fokus på de små arrangementer og mulighed for at dele viden, fx
via bogliste eller bogklub.
- Mads fokuserer på communitiet og opbygning heraf
5. Status på økonomi (Mads)
Referat: Hovedkonto 41.918,15 danske kroner
Budget for 2020 kommer på vores hjemmeside.
Der ønskes noget løbende likviditets-budget så vi ved hvilke penge der kan rykkes
med.
6. Bestyrelsens efteruddannelse af Naomi Hagelberg
Ønsker vi at sikre en fælles viden om bestyrelsesarbejde hos
bestyrelsesmedlemmerne? Hvis vi alle har den samme viden, så kan vi nemmere og
hurtigere arbejde, da vi har det samme fundament og er enige om strukturen.
Forslag: Giv bogen “At lede en sag” til alle bestyrelsesmedlemmer, hvis de ikke
allerede har den. Den koster 50 kr.. Skriv dette tiltag ind i Forretningsorden.
Link til bogen: https://frivillighed.dk/publikationer/at-lede-en-sag
Referat: der er ønske om forventningsafstemme hvordan vi laver bestyrelsesarbejde
samt opkvalificere vores bestyrelsesevner inde for bestyrelsesarbejde.
Vi ønsker at holde arbejdsweekend når vi er på den anden side af corona.

Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 18/04-20 kl. 12-16 Online via Messenger

Der er givet til lov til alle i bestyrelsen kan indkøbe forenings-bogen og få refunderet
udgiften hos foreningen. Bogen kan så vandre videre til evt nye
bestyrelsesmedlemmer.
7. Bestyrelsens beslutninger af Naomi Hagelberg
Når en beslutning er truffet i bestyrelsen, står vi så alle inde for den?
Hvis vi bagtaler beslutninger, der er truffet i bestyrelsen, så viser vi, at bestyrelsen er
splittet og det kan give uro og grobund for intriger i foreningen. Det vil ikke tiltrække
flere medlemmer eller sikre et engagement fra medlemmerne i de enkelte opgaver,
de er med til at udføre. Det hæmmer dermed foreningen i at opnå dens mål.
Forslag: For at kunne træffe hurtige beslutninger imellem bestyrelsesmøder, er vi
nødt til at udarbejde ansvarsposter, for hvem der er ansvarlig for hvad. Hvis vi ikke er
enige i en beslutning, så må vi tage det op internt i stedet for at diskutere offentligt på
facebook på egne profiler og i grupper hvor andre end bestyrelsen kan læse med.
Disse ansvarsposter kan være:
●

Strategiarbejde (lave undersøgelser, opstille og følge op på mål)

●

Økonomistyring (regnskab, fundraising, donationer, kontingenter)

●

Rabatordninger (indhente tilbud på bøger, hoteller, events, terapeuter mm til
medlemmer)

●

Jura (ændring af lovgivning, lobbyarbejde)

●

Undervisningsmateriale (til skoler for børn og voksne, almen befolkning)

●

Marketing (sociale medier, nyhedsbrev, hjemmeside)

●

Sociale events (sommerfest, vinterfest, foredrag, debatsalon, GF)

●

Pride (deltagelse i møder, læse nyhedsbreve, workshops, arrangere march)
Hver post kan etablere en arbejdsgruppe og udarbejde et kommissorium, der skal
godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Skriv ovenstående poster og at vi står fælles om beslutninger ind i Forretningsorden.
Referat: Efter der er truffet en beslutning i bestyrelsen er det en beslutning alle
bakker op om. Dog må man gerne have en anden holdning personligt man kan give
udtryk for i tilfælde det giver mening.
Der skal ved projekter, både I og uden for bestyrelsen, tilknyttes et
bestyrelsesmedlem.
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8. Konstituering (Mads)
Referat: Næstforperson er Mike.
Kassér er Gerhard.
Øvrige udvalg har vi
Nyhedsbrev: Sebastian Dyhr & Stine Larsen. Vores kontaktperson er Mike.
Juridisk arbejdsgruppe (hvad det end betyder): Klaus Green Andersen. Vores
kontaktperson er Naomi.
Sommerfest udvalg: Gert. Vores kontaktperson er Gert.
CPH Pride udvalg: Anja, Naomi. Hvem, der er vores kontaktperson vil Anja og
Naomi aftale.
Undervisningsmateriale (til skoler for børn og voksne, almen befolkning): Naomi,
Mike. Vores kontaktperson er Naomi.
Nye tiltag og arbejdsgrupper: Vores kontaktperson er Mike.
Ideer til projekter der pt ikke er grebet:
Rabatordninger (indhente tilbud på bøger, hoteller, events, terapeuter mm til
medlemmer)
Flere events
9. Hvad vil folk bruge deres 2020 på i forhold til foreningen? (Mads)

○

Foreningens strategi af Naomi Hagelberg
Hvilke målbare resultater vil vi opnå?
Hvis vi har en strategi og kan måle hvorvidt vi opnår den, så er det nemmere
at vise foreningens medlemmer, at foreningen opnår noget. At den har en
eksistensberettigelse.
Forslag: Lav et medlemsspørgeskema, hvor medlemmerne fortæller, hvad de
gerne ville have at foreningen opnår eller stræber imod. Gennemgå disse
forslag på næste bestyrelsesmøde og udarbejd derefter en plan for hvordan
arbejdet for at opnå udvalgte mål skal struktureres.
Referat: Punkt flyttet til næste møde.

10. Evt.
○

Forretningsorden af Naomi Hagelberg
Der er skrevet kommentarer til forretningsorden dokumentet, der bør
gennemgås.
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Referat: Punkt flyttet til næste møde
○

Lave udmeldelse om hvordan poly-folk bør reagere på corona-tiderne
Referat: Formandskab laver et udkast.

11. Næste møde:
dato: søndag 7/juni kl 12-16 over internettet
Punkter til næste møde:
-

forretningsorden

-

podcast

