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Referat for bestyrelsesmøde i KaJO d. 01.03.2022
MØDE

Bestyrelsesmøde

DATO

01.03.2022 kl. 12.30 - 14.00

STED

Campusvej 55, 5000 Odense C

REFERENT

Joakim

DIRIGENT

Leo

12.30 – 12.35

Velkommen til, valg af ordstyrer og referent samt godkendelse
af dagsorden:
Joakim vælges til referent og Leo til dirigent.
Fraværende: Mikkel og Malte.
Vejrudsigt: Alle har det godt, og der er god og åben
stemning.

12.35 – 12.50

Nyt fra formandskabet, SBU og DMS:
Formandskabet:
- KaJO har en egenkapital (opbygget overskud) på 90.000,og har 327 medlemmer, hvilket er ca. 50 færre, end vi
budgetterede med, men antallet forventes at stige igen
efter sommerferien.
- KaJO har indkøbt brætspil fra Mentorcaféen, og der
arbejdes på en løsning til opbevaring af disse på
Medietorvet til fri afbenyttelse for medlemmerne.
- KaJO og SDU støtter Fagfestival med DMJX: Et par dage
med workshops, oplæg og fest til november for alle
medlemmerne på tværs af KaJO og KaJ. Festivalen løber
af staben til november (Ukendt om det bliver i Odense
eller Aarhus), og KaJO forventes at skulle bidrage med
ideer, arbejdskraft m.m.
Mentorordning:
-

Der har været mentorcafé, og det gik fint. Der gik lidt
for meget fest i den, og det skal overvejes, hvordan
man undgår dette fremover, så fokus bliver mere på
hygge og faglighed uden fest. Mentorerne mødes og
evaluerer snarest.

SBU og DMS (Danske Mediestuderende):
-

DMS har fået nyt formandskab under Forårsseminaret i
weekenden, hvor alle lokalforeninger (Kira, Jonatan,
Joakim og Leo) deltog, og DMS vil fokusere på at være
mere synlige i debatten og blandt lokalforeningerne, og
derfor vil de også besøge KaJO i Odense. Her blev DMS’
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regnskab og handlingsplan for den kommende tid også
godkendt.

12.50 – 13.00

13.00 – 13.25

-

KaJO og KaJ’s forslag om at
drøftet på Forårsseminaret,
Efterårsseminaret 2022. Der
arbejdes videre på dette af
eventuel alliance med KaJ.

sænke bidraget til DMS blev
men det kan først ændres på
opfordres til, at der
det fremtidige KaJO i en

-

Der er mulighed for at engagere sig i planlægningen af
Kravling, som afholdes d. 4. juni i København. Kontakt
Leo for at blive sat i forbindelse med DMS’ Kravlingudvalg.

-

D. 16. marts er der åbent bestyrelsesmøde i SBU i
København, hvor alle er velkomne. Det er fra 17-21 med
mulighed for noget socialt efter.

GF-planlægning:
Status:
-

Marchen kommer og holder oplæg gratis, og KaJO skal
derfor kun betale transporten og en gave. Vi har fået
en fordelagtig aftale med Studenterhuset, hvor vi både
køber billig drikkelse og mad til medlemmerne, lokale
og rengøring. Derfor vil vi også komme til at holde os
under budget. Erfaringerne med DJ fra sidste GF er, at
det er bedre, at vi selv står for musikken. Vi laver en
fælles playliste eller lign.

-

Vi skal ud fysisk og promovere GF. Det foreslås at lave
en nedtælling på SoMe, når vi nærmer os GF. Allerede i
marts annonceres GF med dato, og der oprettes en
begivenhed. SoMe-udvalget står for det meste.

Nyt fra udvalgene:
-

SoME:
o Rebrand af KaJO:
Der er lavet et manus og en ide for, hvordan
videoen skal laves. Fokusset er på at vise, at
KaJO bidrager til alt fra praktiske til sociale
ting. Leo, Daniel, Rebecca og Sabrina medvirker i
den, og de koordinerer med Godtfred og filmer i
marts.
o

-

Praktikant-takeover:
Der er kommet styr på de 7 uger med praktikanttakeovers med start fra næste uge. Praktikanterne
kommer til at vise, hvordan de arbejder, svare på
spørgsmål mm. SoMe-udvalget annoncerer det til
medlemmerne inden start.

Aktivitet:
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De planlagte aktiviteter for medlemmerne som
biografture, escape-rooms m.m. overskred budgettet, men
Birgitte har lagt alle oplysningerne i et dokument til
fremtidigt arbejde i KaJO.
-

KaJO skal holde karaokeaften på Studenterhuset, hvor
KaJO medlemmer vil få tilskud – hvad tilskuddet skal
være, aftales når vi nærmer os, men nok noget
drikkelse. Umiddelbar dato er fredag d. 25. marts. Leo
og aktivitetsudvalget er motor på projektet og melder
ud, når Studenterhuset svarer.

-

Trivsel:
o Stress:
Trivselsudvalget og Leo skal mødes med
formandskabet i DMS for at snakke om, hvordan en
stresskampagne bedst muligt kan udformes, så alle
foreningerne kan få gavn af denne, og der skal
snakkes med en konsulent fra DJ. Dette sker i
marts.
o

Praktik:
KaJO skal være opmærksomme på medlemmerne under
praktiksøgningen, og skal hjælpe dem med
spørgsmål og råd.
KaJO kan evt. lave en video, som viser hvordan
praktiksøgningen foregår, så det bliver mere
overskueligt for medlemmerne.
Det forslåes, at Lixen tager det op sammen med
KaJO, så man også her får et fokus på
praktiksøgningen. Leo undersøger også med
ledelsen og kontakter evt. Niels.
Det aftales, at vi ved næste møde vil diskutere
tiltag og muligheder i forbindelse med praktikken
nærmere.

13.25 – 13.30

Pause
Pausen droppes.

13.30 – 13.40

Behandling af forslag:
-

Mikrobølgeovn og elkedel:
Vi har modtaget en forespørgsel, om KaJO vil sponsorere
elkedel og mikrobølgeovn til de studerende på
Medietorvet, men det er desværre ikke muligt jf.
brandsikkerhedsreglerne i lokaler og på Medietorvet,
har ledelsen og studiets pedeller bekræftet.

-

KaJO er blevet opfordret til at støtte DJs Safety Fond
økonomisk i forbindelse med journalister i Ukraine.
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Beløbet skal besluttes på GF. Leo undersøger det
foreslåede beløb hos de andre lokalforeninger.

13.40 – 13.45

-

DJ skal have nyt navn. Ingen fra bestyrelsen har
inputs.

-

Sabrina forespørger, at flere fagkurser og andet fra DJ
kommer til Odense. Dette tages videre til DJ.

KaJO den kommende tid:
- Åbent SBU-møde d. 16.03.2022 i København
KaJO giver transport og der vil være mad og drikke. Det
kan give bestyrelsen et større indblik i, hvad der sker
på møderne og øge netværket og samarbejdet.
-

Mentorcafé: Mentorer melder dato ud, når den er på
plads

-

13.45 – 13.50

Mediebar: Lokalforeningerne under DJ holder en bar for
medlemmerne på tværs for at skabe fællesskab og
netværk. Det kommer ikke til at koste noget for
lokalforeningerne – de skal kun stå for at finde
lokale. KaJO støtter det, men forsøger at bede en
anden forening om at stå for det i marts, og så kan
KaJO tage den i april.
Indkommende forslag:
-

KaJO’s referater bliver fremover lagt ud på Facebook,
så det er lettere tilgængeligt for medlemmerne. Flere
har nemlig oplevet, at medlemmer ikke ved, hvad vi
laver på møderne. Der opfordres til, at hovedpunkterne
fra mødet skrives i opslaget.

13.50 – 13.55

Datoer og begivenheder:
- Åbent SBU-møde: 16. marts i KBH fra 17-21
- Mediebar: Ikke afgjort.
- KaJ GF: 19. marts.
- Næste møde: tirsdag d. 5. april. Frokost ved kantinen
12.15 og mødestart på Medietorvet 12.30
- Kravling: 4. juni.
- Fagfestival: november

13.55 – 13.57

Eventuelt:
-

13.57 – 14.00

Der kan søges en aktivitetspulje hos DMS, hvis vi skal
bruge penge, men det skal være til konkrete
arrangementer. En idé er til High Risk eller en stor
fest, men vi skal afvente ansøgning fra disse.

Mødeevaluering:
Gens. Mødevurdering: 5
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