Referat
Ahfoldt Fredag den 26 juni 2020 kl. 1430
Afholdt på Discord
Fremmødte:
Formand: Mike vægter
Næstformand: Jesper Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Hastrup
Suppleant: Søren Høeg Pedersen
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Valg af referent
Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Opsamling af forrige møde
● Wordpress hjemmeside/ teknik rådet og koyo mand bruge penge der på ?
● Status på PR rådet hvad er nyt der ?
● Opstart af chibi pr. 1/9?
● Kita Con 2020/2021
● Skal planrådet være uafhængig ala chibirådet
Gennemgang af retningslinjer
status med mødeform og arbejdsdage
mere samarbejde med koyo mulighed ?
slik og andet tilbage fra sidste con ?
Eventuelt

Valg af referent: jesper
Valg af ordstyrer: mike
Godkendelse af dagsorden: godkendt
● Opsamling af forrige møde
○ Wordpress hjemmeside/ teknik rådet og koyo mand bruge penge der på ?
■ Bestyrelsen har besluttet at takke ja til tilbuddet vi har fået om ny
hjemmeside
○ Status på PR rådet hvad er nyt der ?
■ Pr rådet er gået igang med at udbygge en base for opslag samt andre
tiltag der skal sikre større interaktion med kitas målgruppe
○ Opstart af chibi pr. 1/9?
■ Bestyrelsen har givet grøn lys for genopstart af chibi events dog med
større krav for hygiene per dags dato
○ Kita Con 2020/2021
■ Der arbejdes stadig mod kitacon 2021
○ Skal planrådet være uafhængig ala chibirådet
■ plan rådet er allerede gået igang med mere selvstændigt arbejde og
arbejder stadigt mod mere selstendighed
● Gennemgang af retningslinjer
○ De interne retningslinier er gennemgået og opdateret
● status med mødeform og arbejdsdage
○ Vi vil arbejde mod at komme tilbage til fysiske møder samt mere strukturering af
doodles og mødeindkaldelse
● mere samarbejde med koyo mulighed ?
○ Vi er åbne for mere samarbejde blandt vores foreninger
● slik og andet tilbage fra sidste con ?
○ Vi planlægger næste møde personligt og ser på det derved
● Eventuelt

