Fremmøde:
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•

Kenny
Sascha
Casper
Mads N.
Mads Ø.
Rasmus

Dagsordenen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRoA samarbejde
Regnskab for 2011
Budget for 2012
Placering af maskot på hjemmesiden
Achievements på hjemmesiden
Informationsboden til SVScon
Print af infomateriale til SVScon
Tilfredshedsundersøgelse af foreningen og vores aktiviteter
Eventuelt

Det blev besluttet, at dagsordenen skulle omskrives ifølge tidsmæssig prioritering:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Print af infomateriale til SVScon
Informationsboden til SVScon
TRoA samarbejde
Tilfredshedsundersøgelse af foreningen og vores aktiviteter
Regnskab for 2011
Budget for 2012
Placering af maskot på hjemmesiden
Achievements på hjemmesiden
Eventuelt

Print af infomateriale til SVScon
Sascha kan printe flyers gratis. Vi har afsat 360 kr. for 500 stk. visitkort, med dobbelt side print. Vi bestiller hos Vistaprint.
Informationsboden til SVScon
Vi har fået et bord i tidsrummet kl. 18:00 - 22:00, fredag.
Vi arrangerer teams af to der står vagt ved bordet i 1 time og 20 min. hver.
Vi finder ud af tidsplanen op til selve connen.
TRoA samarbejde
Vi arrangerer en fælles Fåruptur for både Anime Kitas og TRoAs medlemmer (det allerede planlagte Chibi 12.06arrangement).
Vi afholder et ekstra Chibi arrangement i juni måned, Chibi 12.05½. (eller 12.06½)
En person fra bestyrelsen vil tage kontakt til Crunchyroll for at høre, om det er muligt at blive sponsoreret af dem.
Chibi-rådet sørger for planlægningen og melder tilbage til bestyrelsen med en plan, inden den 30. april.
Et forslag til en langsigtet samarbejdsplan kunne være at vi afholder arrangementer hos TRoA i deres lokaler, hvor deres
medlemmer kan deltage gratis. Her kan vi tilbyde en øget omsætning i deres slik.

Tilfredshedsundersøgelse af foreningen og vores aktiviteter
Bestyrelsen samles senere og skriver sammen en række spørgsmål der kan give os en pejling på, hvor vi står i forhold til
vores medlemmer, og hvilken forventning vores medlemmer har til foreningen og dennes fremtidige planer og
arrangementer. Deadline ultimo juni.
Regnskab for 2011
Det nye regnskabssystem er godkendt af den øvrige bestyrelse og regnskabet for 2011 vil blive lavet om i dette system
for at afstemme evt. differencer i regnskabet.
Budget for 2012
Kassereren laver dette. Deadline 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.
Placering af maskot på hjemmesiden
Teknik-rådet finder en løsning og præsenterer den for bestyrelsen.
Achievements på hjemmesiden
Vedligeholdelsen af systemet er besværlig og tidskrævende.
Teknikrådet får til opgave at komme med en langsigtet plan for, hvordan vores forskellige systemer skal integreres bedre
med hinanden. Fx. grupper, medlemmer, rettigheder, interne e-mails og evt. achievements. Indtil da er achievements
systemet suspenderet.
Eventuelt
Intet.

