Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 5/07-20 kl. 12-16 hos Anja

Tilstede: Anja, Gerhard, Gert, Mads, Mike, Sebastian, Stine
Afbud: Ingen
1. Meddelelser
Mads - talk town er aflyst.
Pride kommer til at foregå digitalt, de vil gerne have en 30 sekunders video, Mike og
Anja kigger på det.
Har fået en mail fra et forlag, der er udkommet en bog skrevet af Cecilie Bødker, den
har release date den 28. august, Stine og Sebastian læser den og vurderer om de vil
anmelde den i næste nyhedsbrev.
2. Status på ToDo
3. Status på medlemmer
Vi har lige nu 88 aktive medlemmer.
4. Status på økonomi
Foreningens konto har lige nu 36.720,15 kroner.
5. Lukket punkt
6. Sommerfesten
-

Deltagerpris er 125 kroner for alle deltagere uanset medlemskab. Der er slagtilbud
på medlemskab resten af året for 100 kroner.

-

Der er afsat 15.000 kroner til sommersamlingen.

-

Gert og Mads taler sammen om udformning af tilmeldingslisten, på tilmeldingen
skrives også: “Vi har lejet vildmarksbad - husk badetøj.”

-

Menuen - med den tilføjelse at hvis du har kostmæssige restriktioner bedes du
vedlægge en indkøbsseddel.

-

Tilmeldingsfrist søndag den 23. august

-

Ønske om at sove i familieafdelingen?

-

Hvis man har gode ideer til workshops eller aktiviteter så kan man sende det til Gert.

-

Husk sikkerheds/smitteoplysninger

-

Hvis der er børn med oprettes en soveafdeling for børnefamilier - dette skal skrives
på tilmeldingen.

-

Sebastian og Anja er tryghedsværter.

7. Mission og vision ønsket
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
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8. Vedtægtsændring
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
Tilføjelse til § 6, en ny stk 4, de nuværende rykkes til hhv. 5,6 og 7:
“Imellem generalforsamlinger er bestyrelsen selvsupplerende. Efter de valgte
suppleanter kan menige medlemmer indsuppleres ved simpelt flertal.”
9. Forretningsorden
Der er tilføjet følgende til forretningsordenen:
“Udgifter til forplejning på bestyrelsesmøder afholdes af foreningen med max 25
kroner pr tilmeldte bestyrelsesmedlem og inviterede deltagere.”
10. Foreningens strategi
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
-

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 spørgeskema, 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.

11. Evt.
- En arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejder med at udvikle principper for
funktionen tryghedsværter, tryghedsværter vil være til stede til alle arrangementer
afholdt af foreningen.

12. Næste møde:
Næste møde bliver 16/8 fra 12-16 i Odense hos Mads

