Bestyrelsesmøde d. 20140415
Fremmødte
Rasmus
Kristine
Sidsel
Søren
Hans Christian
Kenny
Regnskab
● Fejl i indberettelse af enkelt medlem til kommunen, der tages kontakt for at finde ud
af hvordan problemet løses.
Chibiråd
● Der arbejdes på at finde ny formand til rådet.
● Der indføres en deadline for åbning af tilmeldinger med senest en måned før.
● Bestyrelsen skal have indsigt i hvem der er ansvarlig for nøglerne, kontingenter og
afholdelse.
Konkurrenceråd
● Sascha Nielsen sættes ind som ny formand
Rådene generelt
● Vi vil bestræbe os efter en bredere aldersgruppe i rådene
● Alle råd i foreningen nulstilles af Kenny
● Chibi og konkurrerådene har fået et minimum på 3 medlemmer
● Rådene skal sende dagsorden videre til bestyrelsen. Heri indgår punkter om
fremmødte, planlægning, deadlines, etc.
● Der indføres mere kontrol af rådene fra bestyrelsens side
Beslutningsprocess
● Vi skal blive bedre til at vende beslutninger i bestyrelsen
Asian Culture Festival
● Anime Kita vil have en bod under arrangementet
● Sascha og Kenny er tovholdere på initiativet
● Der oprettes en Facebook gruppe for boden
● Der skal findes frivillige medlemmer af foreningen til at stå i boden

Formidling af foreningen
● PR
○ Mulig bod eller lign. hos Genki
○ SVScon bod er droppet  der er planer om “Kita by SVS” til næste år
○ Visitkort
■ Kristine medbringer visitkort til Fastaval
■ Hans Christian medbringer visitkort til SVS og Manga Zonen
○ Der er fortsat spørgsmål om fremtiden for flyers
○ Der tjekkes priser og design for tshirts
● Andre og/eller flere events
● Brugerundersøgelse (Sidsel)
○ Hvad bruger man Kita til?
○ Er der noget man savner ved Kita?
○ Facebook  hvad vil medlemmer have på gruppen?
Mail systemet
● Bouncer til den interne kommunikation
● Postkasser til ekstern kommunikation
● Mails opdeles i intern/bestyrelse og råd, ekstern(kontakt), grossister og evt. flere
● Problemer med visse mails  der tages kontakt til admin
● Admin kontaktes om oprettelse af postkasser
● Der udpeges en mail ansvarlig
Facebook
● Der er snakket om retningslinjer om relevans
● Hans Christian er Facebook ansvarlig

