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Referat for bestyrelsesmøde i KaJO 11.08.2020 
 

MØDE Bestyrelsesmøde i KaJO 

DATO 11. august 2020 – 10.30-13.30 

STED Zoom 
(https://syddanskuni.zoom.us/j/64787811546?pwd=dnJ6alJVRVB1RVZ3TGtlUWFLZVJ4dz09) 
Password: 460664   

REFERENT 
 

DIRIGENT 
 

 

  

10:30-10:35: Formalia 
> Velkomst 
> Valg af dirigent og referent 
> Godkendelse af dagsorden 
> Godkendelse af referat fra sidste møde (02.07.2020)  
>Tilstede:  Vilas, Josephine, Emil & Jacob  

10:35-10:45: Forretningsorden for bestyrelsen 
> Fastsættelse af forretningsorden 
KaJO holder bestyrelsesmøder d. 15/9, 22/10 og 10/11.  
> Trello 
> KaJO kalender 
Bestyrelsen er enige om at bruge disse mere aktivt for at strømline planlægningen.   

10.45-11.10:  KaJO status: Hvor er vi?  
> Kort orientering v. Vilas 
Egenkapital på 76.230,10,-. 
Vedtægter behandles i HB d. 12.  
> Møde med Peter Bro 07.08.2020 
> Studiestart 26.08.2020 
Vi skal huske alle årgange. Både 3. semester og kandidaterne.  
 

11.10-11.45: KaJO-arrangementer i efteråret / vinter 

>Corona, Corona, Corona…  

KaJO enige om at planlægge efter at holde arrangementer under gældende retningslinjer.  

Journalistisk oplæg kan evt. arrangeres online.  

>InDesign kursus i Odense 22.09.2020 
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KaJO skal vist bare diske op med snacks og flyers.  

> Fredagshygge med KaJO 25.09.2020 

KaJO skal tjekke med KODA & Gramex om musik. Tjek med studenterhuset, om vi kan 
være der.  

>Oplæg om journalistik  

>GF E20 07.11.2020  

Evt. på studenterhuset. Få foredragsholdere på plads.  

>Mediebar i december 

Kreds Fyn + medier i Odense.  

11.45-12.15:  Samværspolitik 
 
>Emil & Vilas har skrevet et udkast - ligger på Facebook.  
KaJO kan godt lide den. Arbejder efter den nu. Vedtager på GF.  
 
>KaJO samværspolitik >< DMS Samværspolitik 
 
Vilas sender til SBU i forhold til at få med til visionsweekend.  
  

12.15-12.45:  KaJO & DMS  

>Visionsweekend 22.08.2020  

   > Hvordan får vi flere medlemmer?  

Jos siger, at KaJO jo har en vision om at være jordnære og tæt på de studerende. Vi skal 
sørge for flere uformelle arrangementer. Være i kontakt med alle årgange, men stort fokus 

på 1. semester.  

Emil: Huske at promovere ude på årgangene. Hvad er KaJO? Hvordan kan man være med?  

Vilas: I min verden ville det give bedre mening at studenterorganisationerne selv har 
ansvar for at hverve medlemmer. Det er alligevel os, der står med udførelsen…  

   >Handlingsprogram 

Ikke nærlæst. Ligner noget alle kan være enige om. KaJO er enige… 

   > Samværspolitik 

KaJO hoverer over, at vi allerede har en samværspolitik.  

>SBU møde 23.08.2020  

   > Hvad kan forbundet gøre for studerende i corona-tiden? 
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Undersøgelser om undervisning, praktik, studiejobs: trivsel.  

   > Der skal vælges nyt formandskab i DMS…  

   > Hvad skal DMS arbejde med/for politisk i det kommende halve år?  

Det får den kommende DMS-ledelse lov til selv at styre…  

> DMS-arrangementer i efterår/vinter 

   >DJRUC GF 18.09.2020 

   >Andrea GF 02.10.2020 

   >KSR GF 02.10.2020 

   >Kravling 09.10.2020 

   >Efterårsseminar 14+15.11.2020   

   >Julefrokost (&Mediebar?) i Odense 12.12.2020  

   >SBU-møder ligger d. 22.08 + 17.09 + 22.10 + 26.11 + 12.12 

 
 

12.45-13.05: KaJO ekstern kommunikation: Hjemmeside, SoMe mv.  

>Hjemmesiden skal op at køre. Heriblandt med praktikside 

Vilas køber domæne + får siden op at køre. @Praktikside: Ikke hastende. Men man kan 
eventuelt se på, hvad KaJO allerede har. Og snakke med DJRUC.  

>SoMe plan: Hvordan vil vi bruge sociale medier?  

Flere Instagram take-overs. Eventuelt folk i branchen - og i praktik! Mathilde vil 100p 
være på. Begivenheder skal på Facebook. Vi skal generelt have opdateret logoer på 
SoMe.- Det klarer Jos.  

 

13.05-13.15:  Opsamling 

>Hvad skal vi have klar til næste gang? Hvem arbejder videre med hvad?   

Vilas: Vi skal have aftaler om location for september arrangementer + GF. 

Jos: Opfriskning af sociale medier 

Vilas: Udarbejdelse af hjemmeside 

Vilas: Hvordan holdes mediebar? - Tjek med Rane & Mie.  

Vilas tjekker, hvad KaJO har i depotet. 

Emil: Tjek med gratis øl.   
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Jacob skal sørge for at komme hjem fra Færøerne.  

>Punkter til næste møde 

  > Evaluering af studiestart  

  > GF-status 

  > Corona-status 

  > DMS Status 

  > Status på september-arrangementer.  

 

13.15-13.25: Eventuelt 

Ingen har noget til eventuelt.  

13.25-13.30:  Mødeevaluering 

Emil: 8 - Fint møde. Effektivt. Vi kom videre 

Jos: 8 - vi arbejder os stødt fremad med det, vi kan. Vi sidder bare lidt og venter på nogle 
ting. 

Jacob: 9 - Det er gået meget hurtigt. Vi står dog et sted, hvor der er mange ting, vi ikke kan.  

Vilas: 8 - Ærgerligt, at vi ikke er her fysisk sammen. Men ellers fint møde.  


