Referat af bestyrelsesmøde 2017-08-30
Torsdag d. 30 August kl. 19:00
Afholdt på Vestervangen
-  Aftenvej 1, 9220 Aalborg Øst

Fremmødte:
Formand: Daniel T. Sørensen
Næstformand: afbud
Kasserer: Jesper
Bestyrelsesmedlem 1: Anders
Bestyrelsesmedlem 2: afbud

Dagsorden:
1. Valg af referent:
2. Valg af ordstyrer:
3. Godkendelse af dagsorden
4. samarbejdspartnere
5. KitaCon 2018
a. Arbejdsdage
6. Status på Anime-Kita
7. Ekstraordinær generalforsamling
8. Eventuelt

Referat
Valg af referent: Anders
Valg af ordstyrer: Daniel
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Samarbejdspartnere
● Fortsæt samarbejde med Koyo og Ung Disko
● Boblberg.dk “bobl” for Anime Kita er allerede oprettet, så lad den fortsat være
som den er. Bed dog Nicki om login, i tilfælde af den skal opdateres.
● Opsøg nye samarbejdspartnere, såsom Comic Express, Laserdisken, Epic
Panda, TRoA, GameScope.
● Fjern Skansevejens skole som samarbejdspartner (hjemmeside)
KitaCon 2018
● Arbejdsdage: Afsat tovholder, afklaret hyppighed for møder, deadlines.
● Anders vil gerne tovholder for arbejdsdage, herunder indkaldelse og
afholdelse. En ekstra ansvarlig skal også findes til sparring af deadlines.
Status på Anime-Kita
● Hvem er med i de enkelte råd.
○ Lav “Medlemmer i rådet” for hver undergruppe i drive
● Opdater rettigheder på Drive og Discord.
● Regnskab for KitaCon 2018 er ikke færdigt på nuværende tidspunkt.
● Næstformanden har i sinde at træde af fra sin post i foreningen.
● Genovervej Anime Kita Chibi i tilfælde af nedskalering af Con.
Ekstraordinær generalforsamling
● Afholdes samme dag som et andet arrangement (Halloween d. 4 November).
○ Enstemmigt valgt.
● Forinden generalforsamlingen afholdes der et åbent møde om Kita’s fremtid.
Alle råd inviteres, samt almene medlemmer. Samme dag vil der afholdes et
ekstraordinært chibi arrangement.
● Jesper står for at kontakte Kulturbroen om lokalerne til åbent møde i oktober
og forlængelse af leje d. 4 November, for at give ekstra tid til
generalforsamlingen.
Eventuelt
● Det er vigtigt at forsøge at række ud på et personligt plan og skabe et tæt
fællesskab i foreningen.

● PR rådet har deltaget i et møde med TRoA foreningen, og indhold herfra er
diskuteret.
● Mødet er hævet.

