Bestyrelsesmøde d. 20140808
Fremmødte
Rasmus
Kristine
Sidsel
Søren
Hans Christian
Kenny
Intern kommunikation
● Der indføres 48 timers frist på besvarelse af doodle op til møder.
● Facebook skal bruges diskussion og spørgsmål, mens mødeindkaldelse og andre
vigtige emner kommer på mail.
● Når der skal tages beslutninger, får man 24 timer til at give sin mening til kende.
Gennemgang af vedtægter
● Der afholdes et møde for gennemgang af vedtægter

Råd
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●
●
●
●
●
●
●
●

Bedre kommunikation mellem råd og bestyrelse
Rådene laver referater efter møder
Der indføres logbog i planrådet til Træf 15.1
Der indføres yderligere logbog i PRråd og teknikråd
Rådene skal overholde og administrere deres budget fornuftigt((tjek budget  da der
er øremærkning til nogle events)
Større beslutninger skal tages til bestyrelsen
Rådene bestemmer selv hvor events skal holdes, men alt med økonomi skal forbi
kasserer.
Ved udtalelser til medier eller lignende, oprettes et docs hvor man kan kommentere
og komme med forslag, samt en deadline på dette.
Der skal op til træf samt ved de halvårlige chibimøder snakkes om håndtering af
evt. henvendelse fra diverse medier.

Forum og Facebook gruppen
● Stærk grafisk materiale af voldelig eller seksuel karakter er ikke velkommen på
hverken Facebook eller forum
● Opslag der strider mod foreningens vedtægter eller dansk lovgivning(f.eks. links til

downloads eller lignende) slettes fra gruppen. Opstår der tvivl om opslaget, sendes
et screenshot til bestyrelsen og opslaget slettes midlertidigt.
● Salg holdes fra Facebook gruppen, men er velkommen på Forum
Oprydning i rådene
● Er ikke blevet gjort
● Evaluering af Træf 14.2 er deadline for oprydning af alle råd
● Ansvar for status på råd hviler fremover på formanden
Eventuelle faste lokaler
● Positiv stemning, vi prøver at få reelle tilbud fra kommunen.
Evt.
● Bestyrelsesmøder og planmøder bliver så vidt muligt afholdt i Huset

