26.05.2022
Referat for bestyrelsesmøde i KaJO d. 26.05.2022
MØDE

Bestyrelsesmøde

DATO

26.05.2022 kl. 10.00-11:50

STED

Campusvej 55, 5000 Odense C

REFERENT

Kira

DIRIGENT

Jonathan

10:00 – 10:05

Velkommen til, valg af ordstyrer og referent samt godkendelse
af dagsorden:
Jonathan er valgt som dirigent
Kira er valgt som referent
Deltagere:
Isabel
Viktoria
Rebecca
Vera
Daniel
Jonathan
Lissa
Kamilla
Fraværende:
Cecilie
Fie
Mikkel

10:05 – 10:10

Bekræftelse af formandskabet
Formandskabet er blevet bekræftet
Næste møde: 17. juni kl. 12
Møder i fremtiden:
Første tirsdag hver måned kl. 12 (efter sommer)

10:10 – 10:20

Annoncering af ny bestyrelse på vores sociale medier
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Billede fra generalforsamling med en tekst som præsenterer
den næste bestyrelse
10:20 – 10:35

10:35 – 10:50

10:50 – 11:05

Nyt fra formandskabet, SBU og DMS:
SBU og DMS (Danske Mediestuderende):
- Arrangement den 16. juni i København om den kommende
studiestart
➢ Hvis man vil deltage, kan man skrive til Jonathan
- Støtte til Kravling d. 4./5. juni 2022
➢ Vi vælger at støtte Kravling med 5000kr
- Støtte til fagfestival
➢ Vi skal i fremtiden beslutte om vi vil dække en
del af billetten prisen for de deltagende fra SDU
Evaluering af generalforsamling
Program
- Programmet var godt i år, og vi vil gerne holde fast i
det til næste år. Godt med Marchen oplæg inden valg
Oplæg
- Oplægget i år var godt.
- God mulighed for at stille spørgsmål
- Vigtig at det er mere spørgsmål og svar end 1 times
oplæg
- Marchen var rigtig god
Underholdning
- Kahoot var god, og fedt at der var præmie så der var
noget på spil
Mad
- Inkluder madpræferencer, i tilmelding
- Godt med drikkevare billetter
Fest
- Meget kort fest i år, lå uheldigt ift. andre
arrangementer
- 2 separate begivenheder en til fest og en til møde
- Karaoke arrangement eller andet i starten af året, så
vi får dem ind og se hvad kajo er.
Andet
- Godt, med mange fra 2. semester som gerne ville være
med i bestyrelsen
- Bedre promovering end sidste år, men kan blive bedre.
- Studenterhuset er et godt sted at afholde
generalforsamlingen
Udvalg og tovholdere:
-

-

Forretningsudvalg:
➢ Isabel og Viktoria er valgt som de to ordinære
bestyrelsesmedlemmer til udvalget.
Aktivitetsudvalg:
SoMe-udvalg:
Trivselsudvalg:

Øvrige udvalg lægges ud på chatten og fordeles inden næste
møde.
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11:05 – 11:10

Pause

11:10 – 11:15

KaJO den kommende tid:
- Kravling den 4./5. juni 2022
- Arrangement den 16. juni i København om den kommende
studiestart

11:15 – 11:30

Indkommende forslag:
- Ansøgning fra festudvalget til fest den 16. juni 2022
➢ Festudvalget søger om 15.000 kroner. Vi vælger at
give 15.000 kroner til festen
Datoer og begivenheder:
− Kravling den 4./5. juni 2022
− Arrangement d. 16. juni 2022 med DMS med snak om den
kommende studiestart
Eventuelt:
- Portrætbilleder til hjemmesiden.

11:30 – 11:35

11:35 – 11:45

11:45 – 11:50

Mødeevaluering:
Gens. Mødevurdering: 4,4
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