Nordisk samarbeids møte Borgarsyssel
Fremmøtte delegater: 30.
Møtestart
: 12.04

Dato 16.03.2019

Ikke påmeldte: 2

Møteleder Ruben Gulbrandsen ønsker velkommen. Registrering og lunsj.
1.
2.
3.
4.

12.50
Agenda gjennomgang. Info om bygg.
Presentasjon av gruppene. (8 min)
Kalender gjennomgang.
Saker fra foreningene:
Peter Holmgren;
Ref styremøte RSMF. Ønsker større /flere tidsepoke. Kun fokus på
skandinavisk millitærhistorie.
Diskusjon.
Konklusjon: Møtet er positive til forslaget. Tanker sammenfattes og
sendes ut til foreningsledere for videre behandling på neste samarbeids
møte. Svar sendes tilbake
Gammel info på kalender skjules ved utsending.

Hjertesukk om holdninger til hverandre. Se på vedtekter. Prøv å
samordne viktige ting.

Vi er en lite miljø. Vi er en homogen gruppe utad. Publikum ser oss som
en gruppe. Det må vi ha i hodet både med tanke sikkerhet men også
adferd. Det rettes en takk til deltagerne som faktisk har meldt seg på.
Vær romslige i forhold til hverandre. Mangfold er fint.
Samhandling er viktig. Nordmenn er litt anarkistiske.

Ha respekt for publikum. Gjør ting grundig og riktig.
Hvem er det som kommer for å se oss? Sannsynligvis folk med interesse
for historien.
Formalisering av samarbeid. Formell plattform for møter og samarbeid.

Husk vi ”stiger ut av monterene” Vi er levende museums gjenstander. La
oss hjelpe hverandre. Ikke tilbakehold info og kunnskap. Del linker til
fakta og steder man kan få tak i ting.

Ha respekt for de som faktisk levde i våre uniformer i gammel tid. De
sloss og døde for sine konger og land.

Sikkerheten:
Felles retningslinjer? Danskene snakker litt om sine. Artilleri har kommet
langt for kanon. Noah har et godt grunnlag for dette.

Trening er gull. Blankvåpen er et problem. Kurs for muskett/blankvåpen?
Folk bør være kvalifisert for det de skal utføre. Nye rekrutter skal ikke
gjøre alt, første gang.
Sjekkliste? Nødvendig utsyr og risikoanalyser. Strengeste reglement bør
til enhver tid gjelde.
Ole informerer litt om ulykken i Danmark. Den skadde går nå til sak mot
alle aktører innvolvert i hendelsen. Uansett om vedkommende får
medhold eller ei, konsekvensene er store for miljøet. Dekker forsikringen
til foreningen dette?
Førstehjelps kurs er viktig. Igjen, trening er ferskvare.
Matforgiftning? Har vi tenkt på det?
Nullvisjon angående ulykker er målet. Alkoforbud likeså.
Kåge skryter av vår deltagelse i Udevalla. Og takker for insatsen.
Det takkes for maten. De reiser seg.
Møteleder takker for oppmøtet.

