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MØDE

Bestyrelsesmøde i KaJO

DATO

15. september 2020 – 17.00-21.00

STED

Studenterhuset, Odense

REFERENT

Jacob

DIRIGENT

Vilas

17:00-17:10:

Formalia
Ø Valg af dirigent og referent (Dirigent: Vilas Holst. Referent: Jacob Berg)
Ø Godkendelse af dagsorden (Den er godkendt)
Ø Godkendelse af referat fra sidste møde (11.08.2020) (Den er godkendt)
Ø Tilstede (evt. navnerunde): (Vilas, Josephine, Emil, Thomas, Mathilde & Jacob)

17:10-17:30:

Evaluering af studiestart

Oplæggene for de nye studerende fungerede forskelligt. Mere opmærksomhed på
at holde en række oplæg, der harmonerer bedre. Oplægget fra
netværkskoordinatoren skal være skarpere næste år. Oplægget til Cand. Mag. blev
aflyst grundet corona. Bedre uddybning af udstyrsforsikringen skal også være i hus
næste år. Tutorerne var en god støtte. Der skal være en bedre logistisk planlægning
ift. Indhentning af materiale fra DJ/DMS med Patrick. Organisatorisk skal vi minde
tutorerne om at indkøbe f.eks. trøjer sammen for derved at opnå en billigere pris.
Magistrenes oplæg var meget langt. Dette bør enten ændres, ellers bør KaJOs
oplæg være længere. Tilmeldingsboden på medietorvet var et hit.
Sociale medier skal forbedres i en lemlæstende grad. Vi når ikke langt nok ud. Der
skal lægges en foreløbig SoMe-plan, som jævnligt kan opdateres. Vi skal samtidigt
være bedre til ALLE at tage del i promoveringen på sociale medier.
Kommunikationen skal også gerne oppes lidt, således at vi ved, hvem der
administrerer hvad. Det bør gerne være lokalorganisationerne selv, der producerer
indhold til de sociale medier og ikke netværkskoordinatorene (Videoer).
Vi skal sætte os ind i første og andet semesters skema, så vores arrangementer ikke
ligger i deres undervisning. Lige så vel skal der også koordineres med eventuelle
studenterforeninger (fodboldklubber m.m.)
Oplevelsen af KaJO skal forbedres. Vi skal være mere nonchalante. Fokus ligger
organisatorisk lokalt, og de lokale medlemmer/potentielle medlemmer skal også
gerne kunne følge med i KaJO. Vær mere i øjenhøjde med vores publikum. Pil KaJO
ned fra piedestalen.

Referat for bestyrelsesmøde i KaJO 15.09.2020

Side 1 af 6

15.09.2020
To hvervningsrunder. Både blandt nye studerende, men samtidigt også blandt
kommende 4. semester (praktikanterne). Mange ved endnu ikke, at de kan være
medlem af to fagforeninger. Et godt oplæg kunne her være ”Forstå
Praktikantaftalen”, da denne er lavetaf bl.a. DJ.
Konklusion: Der skal være en bedre kommunikation mellem DJ/DMS og KaJO. Vi skal
være bedre til at tage billeder/video og samtidigt også bedre til at kommunikerer
KaJOs events, planer og værdier ud på sociale medier. Vi skal samtidigt være i
øjenhøjde med vores medlemmer/potentielle medlemmer.
17.30-17.55:

KaJO status: Hvor er vi?
Ø Økonomi (Knap 75.000 kr. pr. dags dato)
Ø Medlemsudvikling

Vækst i antallet af medlemmer. Vi er pt. på niveau med december sidste år. Største
fremgang blandt lokalorganisationerne.)
De mest engagerede medlemmer kommer fra RUCs lokalforening. Kan dette muligvis
føres videre til KaJO? Vi skal være bedre til at holde fast i de medlemmer, der kan
holdes fast i.
Vi står næststærkest blandt foreningerne, ligesom vi også kommer fra den
andenstørste journalistuddannelse. Det forudsætter samtidigt, at vi selv er bedre til
at være synlige. Hav konstruktive løsninger til, hvordan vi får plejet vores interesser
som den andenstørste organisation.

17.55-18.10:

HB & SBU
Ø Afrapportering fra HB møde d. 26.08
Ø Afrapportering fra Visionsweekend & SBU møde 22-23.08
Ø SBU-møde 17.09.2020

Vi får en orientering fra Kravlingudvalget. For nuværende er det tilladt at være op til
350 mennesker.
Brandingudvalget skal arbejde på at brande Danske Mediestuderende (muligvis også
sig selv).
Der skal findes en løsning på kasserspørgsmålet.
Seksuel chikane vil også blive debatteret.
18.10-18.25:

KaJO-arrangementer i efteråret
Ø InDesign kursus i Odense 22.09.2020

PROMOVER PÅ SOCIALE MEDIER! Nævn det samtidigt også til fysisk fremmødte
studerende. Hjælp gerne, hvis folk ikke har programmet i forvejen (der er mulighed

Referat for bestyrelsesmøde i KaJO 15.09.2020

Side 2 af 6

15.09.2020
for en gratis prøveperiode).
Ø Fredagshygge med KaJO 25.09.2020 (

Udsættes grundet corona på ubestemt tid.
Ø SBU-møde 22.10.2020 i Odense -> Ryk KaJO bestyrelsesmøde…

Vilas finder en dato. SBU-mødet kan passende holdes her på studenterhuset.
Ø Oplæg om journalistik

Evt. få Karen Krus med (tidligere SDUer). Der er stadig nogen, om end begrænset,
kontakt med Lea Korsgaard. Der skal samarbejdes med Dr. Kinky i forhold til at
arrangere tirsdagsoplæg. Vilas lægger en føler ud.
Ø GF E20 07.11.2020

Der skal planlægges. Vi SKAL ikke have et lokale, hvor alle kan være med. Vi kan
sagtens have et lokale, der ikke skal kunne indeholde alle KaJOs medlemmer. Vi skal
finde et lokale udenfor Studenterhuset. Gerne et konferencelokale. Der skal tages
kontakt til hotellerne, evt. andre.
Der skal findes oplægsholdere til GF. Kom gerne med flere gode bud. Adnan AlAdhami, Huxi Bach, Abdel … er indtil videre foreslået.
Vi skal lægge et budget. Vilas kommer med en dato.
Ø Mediebar i december

Vilas tjekker med DMS, da vi ikke ”ved hvad det er”.
18.25-18.45

Seksuel chikane i Mediebranchen
Ø KaJO’s fokus

Er der nok procedurer, der kan sikre den studerende/praktikanten? SDU har
guidelines for seksuel chikane. Det kan evt. være en del af studiestartsprøven. Der
skal også lægges et fokus på studiejobs. KaJO skal være frontløber, når det kommer
til at ændre den kultur, der måtte eksistere.
Den studerende, eller praktikanten, skal have klar besked, når det kommer til, hvordan
man agerer i en situation, som har været seksuelt krænkende. Det skal være mere
gennemsigtigt, hvilke processer, der starter. Gerne inddrag den netop startede
årgang. Der foreslås en dag, hvor vi anskueliggør problemet i KaJO, gerne med inputs
fra kaJOs medlemmer og øvrige studerende
Ø DMS’ fokus

Det finder vi ud af torsdag.
Ø SDU’s fokus

SDU skal blive mere gennemsigtigt og kommunikere deres løsninger.

Referat for bestyrelsesmøde i KaJO 15.09.2020

Side 3 af 6

15.09.2020
18.45-19.15:

Pause med mad

19.15-19.35:

KaJO & SDU
Ø Afrapportering fra møde med Peter Bro 08.09

Anders Kinch står for tirsdagsoplæg. Genindførsel af semestermøder, hvor selve
uddannelsen diskuteres sammen med SDUs ledelse.
Ø Corona-undervisning

KaJO skal kæmpe for kvalitet på uddannelsen. Uanset om undervisningen afvikles
fysisk eller digitalt, så skal der være en ordentlig kvalitet i den undervisning som
afvikles. Undervisningsudvalget skal her også ”holdes i ørerne”, så der kan komme en
klarhed over, hvad der er mistet og hvad der kan tjenes. Vi skal samtidigt tage fat i
det pensum, som hele 3. semester mistede (retsreportage m.m.)
Ø Oprydning i depot

Tøm sodavand og alkohol.
19.35-19.45:

DMS-formandskabet på valg

Formanden og kasseren stopper. Rane genopstiller muligvis, Adrian stiller op, hvis
Rane ikke stiller op. Rane stiller muligvis op som formand. Christine stiller muligvis
op som enten formand eller næstformand.
KASSERPOSTEN ;)

19.45-20.25

KaJO’s kernefortælling
Ø Brainstorm: Hvad og hvem er KaJO?

Udfordringer:
Kajo er ensom i Odense, vi mangler synlighed (aktion, kampagner), KaJO skal
defineres og der skal findes en nytteværdi.
Vær synlig på SDU og blandt de studerende. Opnå en større ”respekt” hos DJ. Vær
bevidste om, hvori Kajos mål og grundlag består.
Vær synlig på SDU. Gerne med jævnlige opdateringer af vores kommende flashy,
shiny glimmerplakater. Der undersøges, om vi kan finde et barbord. Vær åbne og hold
et lavt abstraktionsniveau. Vær enkle, når det kommer til at beskrive
begivenheder/events.
Styrker:
Vi er meget uformelle. Vi er tæt på medlemmerne. Har et godt netværk ift.
Oplægsholdere. Vi har en stærk økonomi, hvilket kan anvendes til at nå medlemmerne
igennem andre foreninger. Her er en stor mangfoldighed
Vi kan evt. arrangere øl, enten udendørs eller på bar. Det kan være en god
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indgangsvinkel til KaJOs medlemmer, og forhåbentligt også kommende medlemmer.
Opkvalificering via DMS (til arbejdet i KaJO.
KaJOs succeskriterie:
Vi skal være mere sexede.
Ø Brainstorm: Hvad skal KaJO kæmpe for?
Ø Medlemsundersøgelse

Lav en stor, segmenteret undersøgelse, der afdækker de studerendes positive og
negative oplevelser med enten studiet eller organisationen.
Gør det klart for de studerende, hvordan praktikforløbet kommer til at foregår. Det
kommer til at spænde fra første og til fjerde semester. Det skal afmystificeres,
hvordan praktikken kommer til at foregå.
20.25-20.35

Spørgsmål til KaJO…?

0.
20.35-20.45:

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

Josephine: Ordner SoMe-opslag, når Lixendonten er overstået.
Vilas finder datoer til:
Bestyrelsesmøde i oktober.
Økonomidag
Kernefortællingsdag
Sexchikanedag
Derudover finder han:
Lokale til GF
Oplægsholdere.
Emil & Jacob:
Kigger på spørgsmål til medlemsundersøgelse
Ø Punkter til næste møde

GF-status, hvervning forår 2021, kernefortællingen, efterårsseminar i DMS
(evt. delegeretmøde), seksuelle krænkelser.
20.45-20.50:

Eventuelt

0.
20.50-20.55:

Mødeevaluering

8+8+10+9+8,5+9=52,5/6=8,75/10
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-”Gode visioner og dejligt med godt selskab. Vi kan desværre ikke handle så meget
på noget endnu”.
-”Ingen kvaler, KaJO betaler”.
-”Det har været et for langt møde, hvilket dagsordenen dog krævede. Fedt med
Mathilde og Thomas, de er velkomne igen. Dejligt at mødes et fysisk sted”.
-”Workshoppen fungerer godt!”.
20.55-21.00

Pæn oprydning og så eventuelt videre for en øl…?
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