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Referat af bestyrelsesmøde i KaJO 18.11.2020
MØDE

Bestyrelsesmøde i KaJO

DATO

18. november 2020 – 16.00-20.00

STED

Studenterhuset, Odense

REFERENT

Jacob Berg Hansen

DIRIGENT

Vilas Holst Jensen

16:00-16:10:

Formalia
Ø Valg af dirigent og referent Vilas og Jacob er valgt.
Ø Godkendelse af dagsorden Den er godkendt.
Ø Godkendelse af referat fra sidste møde (20.10.2020) Den er godkendt.
Ø Tilstede: Maria, Ida, Marwa, Harald, Emil, Jacob & Vilas

16:10-16:30:

Konstituering
Ø Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen er enige om at bestyrelsen er konstitueret som valgt på GF tidligere.
Ø Danske Mediestuderendes samarbejdsudvalg

Emil og Vilas er i SBU.
Ø Udvalg

Følgende udvalg nedsættes: Udvalg for branding/sociale medier
Arrangementsudvalg: Harald, Maria, Ida, Josefine, Emil & Jacob
Halvårshjul

Intet bestyrelsesmøde i december, men evt. visionsdag, kernefortællingsdag o. lign.
16.30-16.50

Introduktion til KaJO, Danske Mediestuderende & Dansk Journalistforbund

Journalistforbundet (DJ) ligger øverst i fødekæden. Der er forskellige kredse, der er
geografisk fordelt (fynkreds f.eks.) Nogle af disse kredse henvender sig til
studerende. Disse er KaJ, Andrea, KaJO, DJRUC og KSR.
Tilbage i 2017 blev Danske Mediestuderende stiftet som en paraplyorganisation for
disse studenterorganisationer. Formanden for DM hedder Mie Hovmark, der
tidligere har været formand i Andrea. Der er valgt en ny formand i skikkelse af den
tidligere næstformand Rane.
KaJs formand hedder Rasmus, næstformanden kaldes Valentin.
I Andrea er Lukas formand. Han er tidligere deltager i X-Factor. Deres næstformand
hedder Maria Louise.
DJRucs formand hedder Kristine, Næstformanden hedder Helena
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KSR er i dvale jf. Marias næstformandskab i DMS
I DJKU er Adrian formand, og eneste aktive bestyrelsesmedlem.
I Journalistforbundet er Tine Johansen formand, Allan er næstformand, og Patrick er
vores ven.

16.50-17.05:

KaJO status: Hvor er vi?
Ø Økonomi

Vi har en egenkapital på knap 80.000. Der er røget 600 kr. på mad til dette
arrangement. I udvalgene vil vi også være berettigede til at bruge penge på
mødeforplejning, med sans for god skik.
Ø Medlemsudvikling

Vi har det højeste medlemstal siden januar 2019. Vi forventer at miste medlemmer i
løbet af det næste halve år, grundet dimittender.
Vores hvervning i efteråret gik godt, både sammenlignet med tidligere år, men også
sammenlignet med de øvrige studenterorganisationer. Vi fik ca. 100 medlemmer ved
efterårshvervningen.
Vi har den udfordring, at vores medlemmer som oftest er i KaJO i 2 år. Ideelt ville vi
vælge repræsentanter fra de to skolegående årgange, da der så ville være et glidende
formandskab, og man ville spare et evigt tilbagevendende videnstab.
ALLE tilføjes til Medietorvsgruppen af Vilas.
17.05-17.20:

KaJO og DMS
Ø Afrapportering fra SBU 22.10.2020

Der blev diskuteret erkendtlighed og efterårsseminar.
DMS laver nu deres egen hvervningsvideo, hvor vi zoomer ind på hver af
lokalorganisationerne, herunder KaJO. Vi skal derfor finde et element ved KaJO, som
kan fungere som animation. Vi har ikke kunne afvikle Jern Henrik grundet corona.
Denne kunne dog være et bud på en animation.
Der blev diskuteret Kravling, som blev udskudt i år. Det kan ikke holdes i foråret
2021, så det holdes i december 2021. Det kan ligeledes ikke holdes i Bremen efter
2021. Efter nytår skal der tages stilling til, om arrangementet skal rykkes til at ligge
fast i efteråret/vinteren, eller om man vil prøve at nå foråret i 2022. Der kommer en
Aftermovie fra dette års Kravling. Tessa laver bangerz i den.
Brandingudvalget har tænkt sig at producere videoer vedr. gratis arbejde (Radio4s
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Talentlab, Hjemmeværnet m.m.). Videoerne skal sætte fokus på den manglende løn,
og vil tage udgangspunkt i daglige situationer, hvor feedback heller ikke er en
tilstrækkelig løn.
Udvalg i DMS:
Praktikudvalget
Kravlingudvalget
Kampagneudvalget
Politisk udvalg (?)
Praktiskudvalget (kommunikation)
Medielejrudvalget
Bradingudvalget
Vedtægtsudvalget

Derudover har DMS også en gruppe med til Folkemødet. Her deltager de i relevante
arrangementer og afholder selv.
Ø Afrapportering fra Efterårsseminar 14.11.2020

Det var hyggeligt. Vi var med digitalt. Man kunne høre, hvad der blev sagt, men ikke
se hinanden, eller hinandens stemmer.
Der blev vedtaget et handlingsprogram, ligesom ”Politik om krænkende handlinger” er
blevet vedtaget. Der er blevet valgt et nyt formandskab, hvor Rane blev valgt som
formand. Der var kampvalg imellem Maria og Adrian til næstformandsposten, som
Maria dog vandt.
Grundet corona var arrangementet væsentligt kortere. Normalt ville det vare en
weekend, hvor hele bestyrelsen også vil kunne deltage.
Mandatmæssigt står vi i en situation, hvor vi har 29 mandater, og dermed teoretisk
kan trumfe igennem med KaJ og DJRUC alene.
Der skal gerne være en enstemmighed ved større beslutninger (f.eks. Politik om
krænkende handlinger).
17.20-17.40:

Evaluering af KaJO arrangementer
Ø GF E20 (07.11)

Vi holdt tempoet. Oplægget med Adnan var en succes. Bestyrelsen blev fordoblet, og
kassérposten blev besat. Det gik over forventning, omstændighederne taget i
betragtning. Optimalt havde vi kunnet holde et fysisk arrangement, der kunne
tiltrække flere bestyrelsesmedlemmer.
Der skal skabes noget sjæl og ånd. Der skal fortælles en historie om vores studie som
helhed. Som organisation står vi stærkest, når studiet står stærkest. Det er noget, vi
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skal have in mente i det fremtidige arbejde.
Ø Lea Korsgaard (11.11)

Det var godt. Astrid fik Lea til at dele begivenheden på IG, hvilket fungerede super
godt. Oplægget skulle have ligget i september, men blev rykket grundet corona.
Teknikken fungerede og hun var god til at svare på spørgsmål.
Vi skal ikke nødvendigvis have Lea igen næste år, men der er en god dynamik i at have
en optimistisk taler i efteråret, hvor de nye er startede. Dertil kan man så anvende en
mere kritisk taler i foråret.
17.40-18.00

KaJO og SDU
Ø Semestermødet 03.11

Det var kun Josephine og Vilas, der deltog. Der blev diskuteret seksuelle krænkelser.
Denne bedes ændret til ”krænkende handlinger” for at inkludere øvrige krænkelser
(f.eks. mobning).
Der skal holdes bedre afstand og sprittes bedre af fra elevernes side, lyder det fra
underviserne.
Ift. Coronaundervisning, så har Studienævnet skabt en forordning, der siger at
onlineundervisning foregår med kameraerne tændt.
Der udarbejdes et spørgeskema i samarbejde med SDU, der skal undersøge omfanget
af seksuelle krænkelser. I samme arbejdsgruppe arbejdes der med problematikken
vedr. de journaliststuderendes engagement.
Der skal genskabes en tillid til de organer, der skal varetage ens sag, såfremt man
oplever seksuelt krænkende handlinger.
18.00-18.30:

Pause med mad

Det smagte herligt!
18.30-18.55:

Hvervning vinter/forår 2021
Ø Målsætning

KaJOs målsætning er at ”nøjes med” et nettotab i medlemmer på ~30 i april 2021
målt mod medlemstallet dags dato.
Ø Fokusområder

Vi får medlemmer ved studiestart og i februar/marts. I februar/marts er det primært
Cand. Public og de kommende praktikanter. Man hverver dermed bachelorer ved
studiestart og i midten af 4. semester. Vi kan ikke undgå at miste folk hver januar, da
de dimmiterer. KaJO har en forventning om at have et medlemstal på 385, når
hvervningsrunden i marts er slut.
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Vi skal nå de potentielle medlemmer på vores egen årgang. Kan vi sikre os 15-20
stykker fra vores årgang, og det samme fra de øvrige, vil vores forventninger være
indfriede.
Vi skal kommunikere KaJOs rolle ud til de kommende praktikanter. Det vil
forventeligvis give et afkast i form af flere medlemskaber.
Vi skal have ”Grønspættebogen til praktik” op på hjemmesiden igen. Der skal også
laves videokampagner, opslag på sociale medier, evt. et event, hvor man kan stille alle
relevante spørgsmål til praktik, til alle de relevante medlemmer.
Insta-take-over fra folk, der er i praktik.
Vi er imod forhåndsaftaler. Det skal kommunikeres ud, både fra os selv, men også fra
relevante dele af branchen. Dette kan være en belejlig del af praktikkampagnen.
Ordentlig indføring i relevante tillidsmænd.
Forhåbentligt er forsamlingsforbuddet hævet til foråret. I så fald vil vi være mere
dynamiske i vores hvervning
Ø Værktøjer

Vi mangler uformelle arrangementer. Også generelt på studiet. Vi har mulighed for at
holde netop disse. Vi skal tænke i at holde mere uformelle arrangementer, hvor alle
kan deltage, og hvor der kan reklameres for KaJO.
Der stilles forslag om arrangement med komik. Ligeledes om en taler i form af
Clement Kjærsgaard. Til sidst foreslås også en fredagsbar.
Det foreslås at afholde de første af disse arrangementer på den anden side af nytår.
Når vi når marts/april/maj kan vi forhåbentligt have en mere dynamisk afholdelse af
arrangementer.
18.45-19.10:

KaJO arrangementer vinter/forår
Ø Valg af delegerede

Delegeretmøde afholdes d. 6. marts. Tidspunkt fastsættes senere.
Ø Generalforsamling F20

Det planlægges at GF F20 afholdes d. 8. maj. Generalforsamlingen skal dermed senest
proklameres d. 17. april. Vi skal sørge for at anvende DJs systemer til tilmelding. Der
skal laves en eventside tilknyttet KaJO, der kan effektivisere KaJOs SEO.
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19.10-19.40

KaJO ekstern kommunikation
Ø Sociale medier, hjemmeside, Lixen etc.

Kajo har ofte haft helsidesannoncer i Lixen. Det skal vi huske på, og udnytte! Det kan
være alt fra påmindelser til ny information.
Der skal lægges praktikvejledninger ud på hjemmesiden, og gerne oprettes en
eventside.
SoMe-mæssigt har vi to helte i Maria og Marwa, der får peppet vores indhold (og
visninger) op.
Ø Reklame-/kampagnefilm

Vi er i tænkeboks her.
Kommunikation og Branding-udvalget: Emil, Jacob
19.40-19.45

Studietursansøgninger
Medlemmer kan søge støtte i praktik, og 3.000 til udgifter i forbindelse med
bachelorprojekt. Der kan ligeledes søges om 1.000 kr. pr. elev til studietur under
praktikken. Der er pt. Kommet 2 ansøgninger. Disse skal behandles, så de kan udbetales
første hverdag i januar.

19.45-19.50

Opsamling
Ø Hvad skal vi have klar til næste gang? Hvem gør hvad?

Arbejdsdag i december.
Ø Punkter til næste møde

- Ideer til kampagnevideo
- Hvervning
- Arrangementer
- Delegeretmøde

19.50-19.55

Eventuelt

Her var ikke en skid.
19.55-20.00:

Mødeevaluering

Fedt at have flere nye med. Mere debat og mere nuancering. 8
Der har været god mad. Der er ikke blevet taget mange beslutninger, men der har
været en god indføring i KaJO. 8
Kvaliteten bliver bedre, men formalia ryger. 8
Interessant at se hvordan KaJO fungerede. 7,5
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Det har været meget informativt, ærgerligt at tavlen ikke virkede. 7
Vi har brug for at starte Light, og det gjorde vi flot. 7,5
Kan ikke lide, når det er formelt. Ellers var det et rigtig godt møde. 9
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