Referat
Lørdag d. 18. April 2020 kl. 12-14
Afholdes på Discord
Fremmødte:
Formand: Mike Vægter
Næstformand: Jesper Pedersen
Kasserer: Chriss Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Kim Holm
Bestyrelsesmedlem: Kristian Hastrup
Suppleant: Søren Høeg Pedersen
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Valg af referent
Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Opsamling af forrige møde
○ Kørselspenge vedtages eller ej
○ Vores ide til nye indkøb til forening/con 21
○ Andet fremgang af udfaldet af sidste møde
○ Overdragelse af forening
Teknik rådets status fra sidste møde
○ Wordpress hjemmeside kita 2.0
○ Andre tiltage i støbeskeen
Kita Con 2020/2021 og planrådet
○ Hurtig gennemgang af sidste møde
PR rådet
○ Status på PR rådet
○ Medlemmer
○ Ideer til pr mens og efter corona
Opstart af chibi pr. 1/9 ?
Eventuelt

Valg af referent: Jesper
Valg af ordstyrer: Kristian
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Opsamling af forrige møde
● Kørselspenge vedtages eller ej
○ Kørselspenge er ikke vedtaget.
● Vores ide til nye indkøb til forening/con 21
○ Der er snakket om at prøve at få Nezbozz til at komme at opsætte konsoller
mod at få et salgsareal.
● Andet fremgang af udfaldet af sidste møde
○ Der er ikke været yderliger fremgang pga. covid-19
○ Discord regler skal undersøges i forhold til GDPR(Mike)
○ Alternativ Kita Con 2021 lokation overvejes stadig, mulighederne undersøges
(findes der en ny lokation tages dette lige med jesper)
● Overdragelse af forening
○ Der mangler pt kun nemid og de fysiske genstande hos Louise.
○ Bankskifte undersøges pga nye gebyrer.
Teknik rådets status fra sidste møde
● Wordpress hjemmeside kita 2.0
○ Der er opsat ønske om at der oprettes dokumentation for Wordpress siden
sådan at overdragelse af bestyrelse gøres nemmere samt det daglige
arbejdsgang
○ Hamun overvejer at købe temaer til wordpress siden
● Andre tiltage i støbeskeen
○ Denni(Koyo) kan bygge en hjemmeside med cms, Bestyrelsen vil gerne se en
demo på backend før der tages en beslutning
○ Teknikrådet er blev genstartet og der vil blive arbejdet med kishu adminpanel
samt problemløsning
Kita Con 2020/2021 og planrådet
● Hurtig gennemgang af sidste møde
○ Kita Con 2020 aflyst
○ Der mangler Pt. en arrangør til at tage artist alley og mad posterne
○ Der er taget kontakt til Aalborg Pride med hensyn til planlægning af dato
PR rådet
● Status på PR rådet
○ Der et møde i støbeskeen hvor den daglige arbejdsgang aftales
● Medlemmer
○ Der er pt. 3 medlemmer i PR rådet
● Ideer til PR mens og efter corona
○ Flyers, plakater og andet PR materiale overvejes
○ Video materiale overvejes (Youtube?)

○

Andre sociale medier?

Opstart af chibi pr. 1/9 ?
● Lynge er afventende på en udmelding fra bestyrelsen(Mike)
● Vi venter med med at annoncere events til vi ved mere om Corona
● Hjemmesiden skal opdateres (Arrangementsliste)(Mike)
Eventuelt
● Bestyrelsen og planrådet skal arbejde mere uafhængigt
● Laminator er i stykker der er snakket om at få repair cafe til at kigge på det

