Bestyrelsesmøde 2018-12-18
Tirsdag d. 18. December 2018 kl. 19:00-21:00
Afholdt på Discord
Fremmødte:
Formand: Louise Vangsted
Næstformand: Chriss Mortensen
Kasserer: Sofie Vangsted
Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen
Bestyrelsesmedlem 2: Sarah Seehuusen
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●
●
●

●

●
●

●

●
●

Valg af referent
Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Kita’s hjemmeside
○ Opdatering af undersider og information om Kita Con
○ Dokumenter og referater fra bestyrelsesmøderne
Kassereren
○ Gennemgang og godkendelse af Årsregnskabet 2018
○ Budget 2019
“Rettigheds-Tutorial” til Google Drive
○ Google Drive rettigheder af Budgettet
Kita Con 2019
○ Dato
○ Tilmeldingssystemet
○ Planlægningsåret
i.
Opdel de satte deadlines i hhv. “bd” (bestyrelsens deadlines) og “d”
(almene deadlines)
1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBLfUT8wJboMJjv5
vOpzICzLu5R9soSCOcd0rruirAs/edit#gid=529109052
Okaeri Café
○ Status på PR samarbejdet
○ Gratis benyttelse af deres lokaler til chibi events?
○ Kita Con 2019
Chibirådet
○ Status på “Kita goes to J-Popcon” i maj måned
Eventuelt

Referat
Valg af referent: Louise
Valg af ordstyrer: Chriss
Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt
Kita’s hjemmeside
● Opdatering af undersider og information om Kita Con
○ Dette gøres i januar i.f.m. offentliggørelsen af den endelige dato for KitaCon
2019.
● Dokumenter og referater fra bestyrelsesmøderne
○ Louise retter de seneste to referater hurtigst muligt, så disse kan lægges
online af Sofie.
Kassereren
● Gennemgang og godkendelse af Årsregnskabet 2018
○ Enstemmigt godkendt.
● Budget 2019
○ Budgettet er gennemgået, og det godkendes som et udkast. Der skal
undersøges få ting, som drøftes til næste bestyrelsesmøde (januar).
“Rettigheds-Tutorial” til Google Drive
● Jesper har ikke fået lavet det endnu pga. juleopgaver på arbejdet. Det forventes
færdigt ved næste møde.
● Google Drive rettigheder af Budgettet
○ Vi laver en PDF fil og ligger i roden af mappen for underrådene.
Kita Con 2019
● Dato
○
● Tilmeldingssystemet
○
● Planlægningsåret
○ Opdel de satte deadlines i hhv. “bd” (bestyrelsens deadlines) og “d” (almene
deadlines)
ii.
Okaeri Café
● Status på PR samarbejdet
○
● Gratis benyttelse af deres lokaler til chibi events?
○
● Kita Con 2019
○

Chibirådet
● Status på “Kita goes to J-Popcon” i maj måned

Eventuelt

