05.04.2022
Referat for bestyrelsesmøde i KaJO d. 05.04.2022
MØDE

Bestyrelsesmøde

DATO

05.04.2022 kl. 15.30 - 17.05

STED

Campusvej 55, 5000 Odense C

REFERENT

Joakim

DIRIGENT

Leo

15.30 – 15.35

Velkommen til, valg af ordstyrer og referent samt godkendelse
af dagsorden: Godkendes. Leo er dirigent, Joakim er referent.
Fraværende: Daniel, Kira, Sabrina.

15.35 – 15.50

Nyt fra formandskabet, SBU og DMS:
Formandskabet:
- Fagfestival er under planlægning – afholdes til
november i Odense, og der kommer mere information
løbende. Ideeudviklingsmøde kommer over sommeren.
- Næste møde med ledelsen: Det må gerne nævnes, at
praktiksøgningen er utrolig stressende. Særligt
matchdagen. Må også gerne nævnes, at flere vejledninger
op til messen og åbent hus-ugen vil være til gavn + en
workshop/vejledning om den tekniske opsætning af
hjemmesider vil gavne.
Mentorordning:
- Næste café: torsdag d. 21. april forsøges det at lave
en café i mentorordningen, som vil foregå på
Studenterhuset. Mentorerne melder selv ud.
SBU og DMS (Danske Mediestuderende):
-

Kravling bliver planlagt af flest studerende fra
Emdrup. De mangler især hjælp til at søge sponsorater,
men også andre opgaver. Man kan sagtens være med over
en videoforbindelse, så man slipper for at tage til
Emdrup. Spred ordet.

-

DMS vil gerne lave en samlet donation for alle
lokalforeningerne. KaJO synes, det er en god idé, og vi
donerer 5000 kr.

-

Mediebar afholdes af DMS første gang, men datoen er
ikke fastlagt endnu. DMS vil derudover give øl til
medlemmerne i en eller anden udstrækning.

-

KaJO søger om 15.000 til High Risk i DMS’
aktivitetspulje.

Referat for bestyrelsesmøde i KaJO 05.04.2022

Side 1 af 3

05.04.2022
15.50 – 16.00

GF-planlægning:
- Underholdning: Godtfred og Leo laver Kahoot
- Musik: Rebecca og Birgitte laver liste eller lign.
- SoMe-udvalg laver begivenhed snarest og deler overalt.
I maj: vi skal promovere fysisk i timerne. Leo sender
SoMe-udvalg info og sender også invitation til alle
medlemmer på mail.
-

Program:
Fra kl. 14-14.30 – velkomst. Baren er åben.
14.30 – 15.30 Valg af dirigent, referent, stemmetæller,
beretning og regnskab m.m.
15.30 – 16.00 Pause med Kahoot.
16 – 17.15 oplæg fra Marchen
17.15 – 18 Valg og afslutning.
18.00 og frem – fest og hygge.
21.00 – 00.00 – karaoke

Ædruvagter vælges ved næste møde.
16.00 – 16.25

Nyt fra udvalgene:
-

SoME:
o Evaluering af take-over:
Der har været gode tilbagemeldinger fra medlemmerne.
Der vil være fokus på at få praktikanter fra lokale
eller regionale praktiksteder til at lave en takeover. Bør gentages næste år af ny bestyrelse. Leo
finder. Leo finder en enkelt lokaljournalist mere
til den nuværende række.
o

Promo-video:

Promovideo kommer i næste uge, det bliver skide
godt! Del!
Leo fortsætter med at dele medlemsfordele på SoMe.
-

Aktivitet:
o Evaluering af karaoke:
Folk var glade, og øllene var der nok af! Billigt at
lave sådanne arrangementer, så det er god viden til
fremtiden.

-

Trivsel:
o Stress-kampagne:
Der kommer en stresskampagne i påskeferien på SoMe.
Husk at KaJO’s medlemmer skal kunne henvise folk til
de rigtige, hvis de henvender sig med problemer
såsom stress.
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05.04.2022
16.25 – 16.30

Pause

16.30 – 16.40

Behandling af anmodning om støtte til studieture
3 x studerende har været på Grønland i forbindelse med
speciale. Deres ansøgning godkendes og de for 1000,- hver.
5 x praktikanter har været i Costa Rica med DR. Deres
ansøgning godkendes og de får også 1000,- hver.
FC Jourventus har ansøgt om 15.000,- til High Risk.
Ansøgningen godkendes.

16.40 – 16.45

KaJO den kommende tid:

16.45 – 16.50

Indkommende forslag:

16.50 – 16.55

Datoer og begivenheder:
- Næste møde, og sidste møde med denne bestyrelse, bliver
rykket til tirsdag d. 10. maj kl. 12.30.
- Mentorcafé: Dato kommer snarest.
- SBU: 13.04.2022 i KBH

16.55 – 17.00

Eventuelt:
--

17.00 – 17.05

Mødeevaluering:
Gens. Mødevurdering: 4,95
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