Bestyrelsesmøde Referater

Kreds navn: Modergruppe/Bestyrelsen
Mål: Varetage foreningens daglig drift og arbejder for visionen.
Modergruppen/bestyrelse fungerer som koordinator for dattergrupper, ved
at holde overblik og koordinere
de forskellige indsatser.
Bestyrelsen udarbejder strategi for foreningen og er god til at inddrage
medlemmerne.

Domæne: Foreningens strategi - og retning/visionen
Koordinering af dattergrupper og arbejdsgrupper
Beslutninger omkring politik
Generalforsamling
Møder i bestyrelsen
Overkreds: ingen
CIRCLE MEMBERS/ROLES
Member Name

Circle Roles
indicate end of term (YYYY-MM)

Lou Langdon

Sekretær (sluttidspunkt maj.2020)
Talsperson (Sluttidspunkt: generalforsamling 2021)

Ruben Hernandez
Kurt Holm
Tanja Condrea
Cat Dolleris
Jette Hye Jin
Mortensen
Adam Jørgensen

Kasserer - tegningsberettiget

ONGOING LINKS
(e.g. to trello board or spreadsheets)
policy logbook
INDEX OF MEETINGS
Click the refresh button ⟳ to update the meeting index

Dag, Måned, time (skabelon)

BACKLOG ITEMS
Hjemmesiden
David overtagelse kassere?

Årsmøde 2021
strategi
- kontakt og samarbejde lokaleforeninger
-økonomi og strategi
-flere medlemsfordele- lokale sammenkomster
-datter-gruppe strukturen
PR tema møde (Jettes beskrivelse)
-koordinering af hjemmeside opslag
-hjemmeside (Victoria)
Partnerskab i save bees and farmers
Fysisk Nordisk Træf til Sommer
Årshjul.

Mira og Esben overgiver tidsskriftet

REVIEW DATE

TEMPLATE

DAGSORDEN/REFERAT
Møde-Dato

14. April kl 14-16

TID

MIN

00:00

5

Check-ind

00:05

2

Attendance: name, name, name (all members here; all roles filled?)
Duration (how long is this meeting?)
Minutes (last times minutes - anything needing attention?)
Information (announcements?)
Next meeting (confirm date or make a plan)

EMNE

MM-DD HH:MM UTC

00:07

00:10

00:

3

Samtykke Dagsorden
Tidskriftet
Permakulturtur 5min
Årsmøde 10 feedback.
Hjemmeside kommentar. OM permakultur. Meget
akademiske sprog ift. gammel hjemmeside.
Tidsskrift
Ærgeligt at Mira og Esben vil stoppe!
Men det er fedt at de vil bruge kræfter på praktiske projekter.
Vi skal bruge en artikel på hjemmesiden om hvordan vi
udvikler det nye tidsskrift.
Nød til at tage det til efterretning.
Kan vi lave en form for tidsskrift - det er svært
Der er ikke det stor økonomi i det.
Man skal brænde for det.
Vi kan godt støtte i opstarten - bang for at vi ikke kan.
Det nye svenske blad. Spørge hvordan de har klaret
situationen.

Report
Explore
Decide

R

R

Tidsskriftet har været et af samlingspunkterne. Der er mange
der har læst bladet.
En del mennesker kan ikke spejle sig i den måde som
tidsskriftet præsentere den nuværende situation.
En god ting er at der kan komme en mere mangfoldig
udlægning på hvad permakultur er i en dansk sammenhæng.
Kritisk punkt for foreningen. Vi har brug for et medlemsblad.
Hvem har tid og vil være bedst til det.
Spørg LØS og Christian Krog Rasmussen
Eva
Stor opgave - der skal være ansvar. Der er økonomi.
Ildsjæle med viden og erfaring
Har lyst til at have det som en ekstra ting i deres liv.
Svært at finde ud af hvordan vi går videre.
Hold et møde som primært handler om det for at finde den
bedste løsning.
Lave aftaler med andre lande - om at bytte artikler - få artikler
(permakultur verden rundt)
Forslaget er at finde dato til næste møde og fokusere på
tidsskriftet.
Lou laver doodle fra 5. - 12. Maj
Kort Møde med 1 punkt!
Strategi - har noget at sige til næste møde.
Cat vil sætte sig ind i hvordan de gør det i England
Lou snakker med den svensk forening. Husk at indkalde
Hans til møderne.
Ruben kontakter Benedicte i Norge og finder ud af hvordan
de vil gøre.
Lou tager et møde med Mira om arbejdsgange og økonomi.
Cat prøver at kontakte LØS

00:

Ruben - Permakultur Tur
Sommer - besøg på LAND centre, sanketur, regenerative
landbrug. Juni eller Juli - Han prøver at søge penge til det fra
formidlingspulje. Nogen fra bestyrelsen eller et arbejdsgruppe
har måske lyst til at tage den videre. Inddrage både yngre og
ældre i det.

E

ÅRSMØDE
Godt at lave hybridårsmøde
Ruben har mere tid og overskud og kan hjælpe.
Regnskab
Budget
Årsberetning
Formalia i et dokument og sender ud.
Skrumpe årsmødet ned til det minimum.
Crowdcast - online pub - Wonderme - Grøn Koncert vil
være der i år - Forsamlingsforbud bliver sat op til 1000
mennesker - flere begivenheder.
Få nogen ind som er god til det og har gjort det før.
Check-ud
Slut

Vil gerne fortsætte
S

