Bestyrelsesmøde 04
Afholdt den 12 Maj 2021 kl. 19
Afholdt hos Søren
Fremmødte:
Søren
Kristian
Jesper
Anders

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Forsikring
5. Slik Salgs
6. Bank Update
7. Online Events
8. PR
9. Eventuelt
○ Squarespace vs WiX
○ Skabe community på Social Media

1. Valg af referent
a. Anders
2. Valg af ordstyrer
a. Søren
3. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
4. Forsikring
a. Søren forklarer anbefalinger ved forsikring fra Kulturforvaltningen, link:
https://frivillighed.dk/guides/lovpligtig-arbejdsskadeforsikring-til-frivillige
b. Forsikring bliver først reelt, når vi har fysiske forsamlinger hvor der kan forekomme
arbejdsskader ved frivilligt arbejde.
5. Slik Salgs
a. Ifølge Jesper, er vi en non-profit forening og bør derfor ikke være påkrævet moms eller
skat på sliksalg. De penge vi tjener som forening skal gå tilbage til foreningen.
b. Strategi: Når vi begynder at afholde fysiske events kan vi medbringe en lille kasse af
varer der kan sælges. Vi indkøber efter behov.
c. Kasserer er ansvarlig for indkøb online, og vil rådgive sig med bestyrelsen hvilke varer
der kan indkøbes.
6. Bank Update
a. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SEB2iVfTfHOOFCqRd_F2-mJojV8FCfEGbz
1rd4xKCR4/edit#gid=0
b. Susan vil kontakte Danske Bank for flere oplysninger.
7. Online Events
a. Regelmæssigt online Kita Hygge event 1-2 gange om måneden. Weekenden 19-22
med mulighed for forlængelse så længe der er interesse.
b. Online Werewolf/Mafia - Arrangeres af Anders (1)
c. Simulcast: Vi vil holde os indenfor lovens rammer vedr. rettigheder.
i.

Anders vil undersøge regler.

d. Jeopardy med Kahoot - Arrangeres fælles af bestyrelsen
e. Drawful, Quiplash, etc. (Jackbox Party Games) - Arrangeres af Søren (2)
f. Pretend you’re Syxxy (Cards Against Humanity) - Arranges af Søren
8. PR
a. Søren: Kontakt autismecenter Nord-Bo, for større inklusion og udvidelse af
medlemskab. Vi kan ikke tage specielle forbehold. (Post-corona)
b. Muligt at samarbejde med Koyo / TROA
c. UCN/Universitet, ophæng diverse materialer. Men først rigtig relevant når landet
åbner. Søren får set på udkast til plakater.

9. Eventuelt
a. Forslag:
Lav en Anime Kita bruger på Discord for officiel kommunikation.
b. Squarespace:
Vi skal have en let måde at oprette/redigere event og anden information.
c. Skabe community på Social Media:
Alle er velkomne til at brainstorme ideer til PR opslag.

