Bestyrelsesmøde 29-03-2012
Fremmødte:
Kenny - Nikkelmann
Sascha - Zarsu
Casper - Camavan
Mads – k4emic
Mads - Prime
Rasmus – Junder

Referat
Referant: Camavan
Dato for næste træf (Kita Træf 12.2):
28. – 30. september, 2012
Planlægningsråd Kita Træf 12.2:
Kenny
Sascha
Cama
k4emic
Prime
Junder
Asger
Annette
Shin
Foruden bestyrelsen, vil ovenstående 3 medlemmer få en invitation til planlægningsrådet til næste træf,
når dette engang bliver aktuelt.
Regnskab
Kenny tager kontakt til Aalborg Kommune for at høre, hvordan vi bedst muligt får afviklet det gamle
regnskab og får konstrueret det nye regnskab mht. krav.
Kontakt til kommunen skal forefinde inden den

5. april (Påskeferien).

Der er lavet en deadline for, hvornår alt vedrørende regnskabet skal være ordnet.
Deadlinen ligger den

1. maj!

Evaluering af de forskellige råd
Chibi-rådet:
Der afholdes 12 chibi-arrangementer om året, og de er generelt interessante og en succes for foreningen
og dens medlemmer. Det er hovedsageligt Camavan og Zarsu der står for at planlægge og afholde disse
arrangementer, men Prime, Shin, krizz og Annette er også (delvist) aktivt med i rådet.
Arrangementerne bliver holdt på et meget lille budget, hvor det kun er julefrokosten der rigtig er udgifter
ved (og ved grillmad-indkøb til f.eks. Cosplay Walk og Fårup Sommerland-turen).
Formanden for chibi-rådet er Camavan (Casper).
I forbindelse med at tage kontakt til kommunen vedr. regnskabet, så vil Kenny også høre om, hvor vidt
chibi-arrangementernes tema kan strække sig fra foreningens egentlige formål; at udbrede og dyrke
kendskabet til Anime/Manga/J-pop. F.eks. er det i orden at afholde en Disney-aften, en Fårup Sommerlandtur, mm.?
Teknik-rådet:
Kenny, k4emic og sema er stadig aktive i rådet. Al teknik vedrørende selvbetjeningen går gennem sema.
Opgaverne er pt. på standby. Formanden for teknik-rådet er Kenny.
Konkurrence-rådet:
Der strammes op på at overholde deadlines, og der indføres en regel med at have en såkaldt
”sparringspartner” mellem 2 eller flere personer og deres tilsvarende arbejdsopgaver, for at sørge for at,
man ikke kører død og/eller glemmer sit arbejde. Dertil vil deadlines’ene falde tidligere, så der er længere
tid til at rette eventuelle fejl og mangler. Formanden for konkurrencerådet er Zarsu (Sascha).
PR-rådet:
Der arbejdes pt. på den nye maskot ”Akita-tan”. Der er planlagt at skulle laves flyers, visitkort og banner op
til SVScon. Sascha er formand for PR-rådet. Det vides ikke med sikkerhed, hvem der er aktive i rådet, men
det vil der blive kigget nærmere på: Sascha skal kontakte medlemmerne af rådet, for at få kendskab til
aktiviteten (Annette, Neros, bl.a.).
Planrådet:
Det fungerer fint, som det kører nu og har gjort de sidste flere år med at der oprettes et
bestyrelsesbestemt planlægningsråd op til hvert træf, som ”opløses” igen efter træffets afholdelse.
Oprettelse af nyt råd?
Der er umiddelbart ikke behov for flere råd.

Lagerplads
Vi har fået tilbudt at leje kælderrum til opbevaring. Dette kan være en ideel løsning til mangel på plads til
Anime Kitas lager. Det drejer sig om følgende 2 tilbud:
-

Et rum på 15,5 m2 til en pris på 86,- om måneden. Kan udlejes fra i dag.
Et rum på 6,5 m2 til en pris på 36,- om måneden. Kan udlejes fra den 1. juni, 2012.

Begge ligger på Samsøgade, hvilket er bedømt til at være optimal beliggenhed for lageret.
Det er blevet besluttet at foreningen vil leje det store kælderrum på 15,5 m2 snarest mulig, og evt. holde
øje med andre tilbud, der kan dukke op, som er mellem ca. 9-12 m2 stort.
Der satses på at få flyttet Anime Kitas lager ind i kælderrummet den

5. april.

Templates til ansvarsområderne til fremtidige planlægningsråd
Der vil blive lavet templates (skabeloner) til alle ansvarsområder inden for afholdelsen af et Kita Træf, hvor
ALT relevant information inden for de pågældende ansvarsområder skal punktopstilles som en guideline til
et succesfuldt træf. Dette gælder både fremgangsmetode, materialeliste, opsætning og nedtagning, tips
og tricks, etc.

Camavan laver et udkast til et template til Eventloftet, som sendes til Kenny.
Deadline den 5. april!

