
   
  20.10.2020  
 

Referat af bestyrelsesmøde i KaJO 20.10.2020 Side 1 af 4 

Referat af bestyrelsesmøde i KaJO 20.10.2020 
 

MØDE Bestyrelsesmøde i KaJO 

DATO 20. oktober 2020 – 16.00-20.00 

STED Studenterhuset, Odense 

REFERENT Jacob  

DIRIGENT Vilas 

 

16:00-16:10: Formalia 
Ø Valg af dirigent og referent Vilas & Jacob 
Ø Godkendelse af dagsorden Godkendt 
Ø Godkendelse af referat fra sidste møde (15.09.2020) Godkendt 
Ø Tilstede (evt. navnerunde): Alle bestyrelsesmedlemmer 

16:10-16:30: Evaluering af InDesign 
Vi skal i fremtiden dække disse begivenheder via SoMe. Gerne have en 
netværkskoordinator eller lignende med. I fremtiden betaler KaJo IKKE for DJs 
arrangementer. Arrangementet fungerede fint og deltagerne virkede tilfredse. 
Generel tilfredshed med fremmødet. Prisen var relativt høj. DJ kunne overveje at 
lave forskellige arrangementer i hhv. Odense, Aarhus og København, hvor Kajo så 
kan hjælpe logistisk, så medlemmer kan få flere, varierede kurser.   

16.30-16.55:  KaJO status: Hvor er vi?  
Ø Økonomi  

Økonomien har det pænt. Der er forvirring om en betaling til DMS. Vi for en regning 
for bloktilskud til DMS. For nuværende har 74.920 kr. placeret sig på KaJos konto. 
Overført egenkapital ved årsskiftet er 41.000. Der forventes at komme en 
efterregning på 32.400 kr. Balancen er for nuværende i plus med godt 13.000 kr., 
mod de forventede -3000 kr.  

Ø Medlemsudvikling  
For nuværende har vi 414 medlemmer.  
 

16.55-17.15: HB & SBU 

Ø Afrapportering fra HB møde d. 07.10 
Seksuelle krænkelser var på dagsordenen. Forslag om oprettelse af hotline, med 
formål at kunne se mønstre i de seksuelle krænkelser med henblik på at komme dem 
til livs. Der blev talt om generelle udfordringer for fagforeningen selv.   

Ø Afrapportering fra SBU 17.09.2020  
Kravling gik godt. Oliver og Adrian har købt kopper til Adrians forening i København. 
Der skal laves en kampagne om gratisarbejde. Der kan gives erkendtlighed til 
studerende, der er i ulønnet praktik. Mange studerende ved ikke, at de er berettigede 
til denne erkendtlighed. Kampagnerne skal gå imod gratisarbejdet, samt til oplysning 
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om denne erkendtlighed. Også videoer, som har henblik på hvervning. Her skal der 
både føres kampagner for undervisnings- og aktivitetstilbud for de relevante 
paraplyorganisationer.  
Forslag om at sende goodiebags rundt til medlemmer, for at vise at vi er her.  
RUC har været hårdere ramt end andre studier, hvor de studerende endnu ikke kan 
møde fysisk. 
Kasseposten er væsentlig at få besat til GF. Denne er blevet diskuteret.  
Der er blevet stillet forslag om gratis medlemskab til Publicistklubben. Da det i 
forvejen er billigt og interessen er variabel blev forslaget fjernet.  

Ø SBU-møde 22.10.2020  
o  Politik om krænkende handlinger 

”Politik om krænkende handlinger” er nu en realitet. Den kommer til at gøre 
sig gældende for alle arrangementer afholdt af DMS. Den gælder også for 
arrangementer, der samler både menige- og bestyrelsesmøder på tværs af 
foreningerne. Når/hvis der kommer en episode vil der blive nedsat et udvalg, 
som udgangspunkt på maks. 5 medlemmer. Man kan ikke selv, hverken som 
krænker eller krænket, være en del af udvalget. Man kan vælge at udelukke 
folk fra sociale arrangementer. Der kan gives en officiel påtale. Der kan 
ligeledes også indkaldes til ekstraordinært seminar. Forpersonen kan dog ikke 
væltes. Man har 7 dage til at indstille, hvem der skal sidde i udvalget. 
Beslutningen tages af SBU. Folks habilitet vil blive overvejet nøje. Udvalget 
har ansvaret for at høre begge parter. Der vil blive forespurgt om et evt. 
”fast” udvalg. Heri skal der samtidigt tages hensyn til inhabilitet.  
Der skal findes en tillidsperson i forbundet/lokalforeningen, som man kan gå 
til, hvis man har en krænkende handling at indberette. Man kan sagtens rejse 
en sag både i SBU og en lokalforening. Vi vil som udgangspunkt anonymisere 
klager, men også den anklagede, såfremt der søges om dette.  
Sagerne kan også gå på tværs, hvis der er tale om et medlem med 
tillidsposter, der krænker i et andet regi. Da skal lokalforeningen som 
udgangspunkt have en underretning.  

Ø DMS-formandsskabet på valg 
Der skal dannes et flertal til de poster, der måtte være på valg. KaJO, KSR og RUC skal 
have svar fra KaJ, da de sidder med næsten halvdelen af mandaterne.  

17.15-17.30:  KaJO-arrangementer i efteråret 

Ø Andreas Marckmann (28.10) Aflyses 
Ø Lea Korsgaard (11.11) Promover hende, gerne sammen med generalforsamlingen. 

Mind folk om at tilmelde sig via linket og ikke ”blot” begivenheden.  
 

17.30-18.00 Generalforsamling E20 

Ø Status  
Der er styr på det. Vi er i Studenterhuset fra klokken 09.00. Adnan kommer 
forhåbentligt ved 12-tiden. Emil får arrangeret bodegabesøget efter 
tilmeldingsfristen. Lige så vel gælder det med Josephine.   
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Ø Budget 
Ansøgning(er) fra Lixen: Lixen har anmodet om støtte for 14.000, se mere i det 
vedlagte bilag. Vi har en ret stor egenkapital, som skal bruges, og derfor kan vi 
efterkomme anmodningen. Dog opfordres Lixen til IKKE at budgettere med 14.000 
kr. i fremtiden, da godkendelsen blot er et udtryk for en øget egenkapital. Derudover 
skal ikke-anvendte midler returneres til KaJO. Generalforsamling er der pt. Afsat 
15.000 kr. til. Støtte til øvrige sociale arrangementer udgør pt. 8.000 kr. KaJOs 
øvrige arrangementer koster 10000.  
 
Der er et stabilt grundlag for budgettet, som ender med et budgetteret overskud på 
2.500 kr.  

Ø To-do-list 
Der skal laves stemmesedler. Navneskilte til formænd + dirigent og referent. Der kan 
muligvis arrangeres snacks med Studenterhuset. Hold covid-situationen i baghovedet.  

Ø Arbejdsfordeling  
Oliver kommer som dirigent, Maria som referent. 

18.00-18.30:  Pause med mad 
Det smagte godt 
 

18.30-18.40: KaJO & SDU 

Ø Semestermøde 03.11 
Her diskuteres bl.a. Seksuelle krænkelser og coronaundervisning. Eventuelt et input 
fra Peter Bro. Der skal etableres en tillid. Mødet foregår virtuelt.  
 
Opfølgning på virtuel undervisning: Vi er generelt tilfredse med den virtuelle 
undervisning. Den skal dog ikke ses som en erstatning af undervisningen, men 
snarere som et supplement.  

Ø Oprydning i depotet 
Vi skal rydde op snarligst! Og alle shots skal væk. Evt. pant skal pantes.   

18.40-18.50: Efterårsseminar i DMS   

Ø Politik og afstemning 
Der planlægges at stemme sammen med KaJOs samlede 28,35 mandater. ”Politik om 
krænkende handlinger” skal bl.a. til afstemning. Derudover skal der vælges et 
lederskab. Fordelingen af ansvar skal italesættes, så der ikke er tvivl om, hvilken rolle 
hhv. paraplyorganisationerne og lokalforeningerne har.  

18.50-19.10 Hvervning forår 2021 

Ø Plan  
HUSK cand. Public.! 

Ø SoMe strategi 
 

Ø Praktik  
”Vi kan kun hjælpe under praktik, hvis du er medlem hos os. Vi sikrer hjælp, 
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såfremt der skulle være problemer med praktikantaftalen, seksuelle krænkelser 
eller andre ubehageligheder”. Guide til ansøgning. Indslag om, hvorfor 
forhåndsaftaler er en dårlig ide. Der skal laves videoer vedr. praktik, gerne med 
input fra nuværende praktikanter 

19.10-19.25  

19.25-19.30 Opsamling 
GF-opgaver. 
Spørgsmål til både hvervning og #Metoo. 

19.30-19.35 Eventuelt 
 

19.35-19.40:  Mødeevaluering 

Josephine: 9. ”Vi har arbejdet med mange forskellige ting, politisk og 
organisatorisk, så alt i alt et fint møde”.  
Vilas: 9. ”Man begynder at se en retning. Vi mangler ikke så meget mere”.  
Emil: 9. ”Vi kom rundt om det vi skulle snakke om og planlægge. Der har været 
få sidespring, men ellers har vi været hurtige”. 
Jacob: 9. ”Super godt. Tiden har kunnet løbe lidt med trætheden. Men alt i alt et 
godt og hurtigt møde”.  

  


