Overdragelse
Foreningens kontaktperson (pt. Kaspar) ... Ring ind til Krak og få det ændret.
Bestyrelsen må ”udpege” folk som foruden bestyrelsen selv har lov til at behandle medlemmernes
personlige oplysninger (med henblik på at tjekke folk ind/ud ved træf).
Opbevaring af Kitas lager (nu hvor førerbunkeren nedlægges til sommer).
- Lars kan bruge sit arbejds firma som leveringsadresse for vores hjembestillede varer. (7.00 – 16.00)
Overdragelse af Kasserer-ansvaret (Kevin/Chopper)
- Det snakker de om indbyrdes.

Arbejdsopgaver:
Rådene skal have en kontaktperson, som skal virke som mellemledet mellem hvert enkelt råd og
bestyrelsen.
Statusraporter (en måned efter hvert træf) – 2 gange om året.
E-mail kommunikation (e-mail grupperne)
- Besvar mails fra folk der kontakter Bestyrelsen
Referater af bestyrelsesmøder senest 2 uger efter – skal uploades

Eksterne kontaktpersoner
Anna Stina – Huset
- Vi skal have overført førerhuen formelt ved et møde (Pals + sema)
Lars – Huset (vedr. Mad)
Andre animeforeninger (med formål at oplyse om træf-datoer for at det ikke skal kollidere):
-HAF
-Anime Higashi – tag kontakt og opret et ”samarbejde”

Kita Træf 11.01
Forsøg at få fat i weekenden 4. – 6. marts ved Huset til at afholde Kita træf.
Sema kontakter Anna Stina, Huset og prøver at booke ovenstående dato til træffet.
Indkøb af slik tager vi op på planrådsmødet (se nedenunder).
Rester af sliklageret befinder sig i Kevins mørke, dystre og våde kælder.
Gæsteboder (Laserdisken, Gashapon) tager vi til planrådsmødet.

Planrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palsgaard
Kevin
Casper
Kenny
Sascha
Lars
Sema
Chopperman
Cold (spørg ham)
Asger (spørg ham)
PIP (spørg ham)

Planrådsmøde den 6. januar kl 18.00 hos Sascha og Kenny.

Besvarelse af spørgsmål fra Journaliststuderende
Hvornår startede foreningen?
•

Første spadestik august 2006.
Officiel stiftelse 1. december 2007 m. generalforsamling

Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
•

175 medlemmer.
Ca. 100 med et nuværende aktivt kontingent.

Hvordan er køns-fordelingen blandt medlemmerne?
•

Kig på listen over tilmeldte til sidste træf. Vi holder ingen statistik over det.

Hvilken aldersgruppe tilhører et typisk medlem iforeningen?
•

20,6 år er aldersgennemsnittet.
Der er flere medlemmer under 20 end over, men nogle få medlemmer er højere oppe i alderen og
trækker op i gennemsnittet.

Intern kommunikation og deling i bestyrelsen
Vi diskuterer det over Skype og sætter hinanden ind i Dropbox fildeling.
Skype: Vi vil forsøge at holde ”mindre” diskussioner kørende og være aktive gennem det, men vigtige
beskeder skal vi stadig tage gennem vores mailsystem, da ikke alle bruger Skype dagligt.

Kontaktpersoner for foreningens forskellige råd
Chibiråd:
•

Casper Marc Vangsted

Konkurrenceråd:
•

Sascha Nielsen

PR-råd:
•

Kevin

Teknikråd:
•

Kenny Hansen

Arrangør-”con”
Maibritt og Morten (fra HAF) har spurgt om vi havde interesse i at indgå et sammenhold i form af at afholde
en ”con” for bestyrelserne af alle anime foreninger i Danmark.
-

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at vi gerne bakker op om denne ide for at vi bedre kan
koordinere træf og cons i forhold til hinanden samt hjælpe hinanden.

Opgaver til næste gang
Kenny skal læse formularer igennem i samarbejde med sema.
Sema booker lokaler til næste træf gennem mail (4. – 6. marts 2011).
Kevin melder tilbage til den journaliststuderende med ovenstående svar.
Alle i bestyrelsen skal ind på Intranettet og skrive sine kontaktoplysninger.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar kl 17:00 efterfulgt af planrådsmøde kl 19:00.
Begge finder sted hos Sascha og Kenny (førerbunkeren II).

