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1. Нов управителен съвет и регистрация 

a.  Регистрация в банката 
1.a.i. Мартин е направил час за 27 юни от 11:00 
1.a.ii. носим протокол, устав и бланката 

b. Регистрация в съда 
1.b.i. Марио е качил протокола от общото събрание в драйв, Петя ще го 

дооправи 
1.b.ii. Час за нотариус 27.06 от 14:00 (Notare Lunz & Feterowsky) 

1.b.iii. Да се носят копие от стария и новия устав 

2. Организация 

a. Всички от управителния съвет имат достъп до драйв 
b. Всички от управителния съвет са админи във Фейсбук (групата и 

страницата) 

c. Камен поема ключовете за стаята и шкафчето. Ицо е говорил в Z10, ключа 
е оправен. 

d. Събитията и задачите към тях са вкарани в Trello.  
 

3. Сайт 

a. Наско е говорил по темата с Пеньо, който ще се опита да стигне до дъното 

на проблема с .de-домейна 

b. Ще сменим хостинга след като разберем какво става с домейна 

c. Ники е резервирал .org домейн 

d. С бъдещите смени на управителния съвет ще променяме и отговорника за 

сайта (Vertragspartner), с цел да се избегнат подобни проблеми в бъдеще 

e. Ицо ще поеме администрацията на сайта 

 
4. Кариерен форум 

a. Мартин е говорил с организаторите на кариерния форум. Планираната дата 
е 9.11.2019. Чакаме да преговорят с TESY. 

b. Нашият ангажимент е да резервираме зала в кампуса. Искат от нас и да 
изпратим мейл до българските студенти. 

c. Искат да наемат и кетъринг, Ники ще изясни дали е възможно. 
d. Събитието няма да продължи повече от 2 часа 

 



5. Театър 

1. Залата е запазена за 23.11 
2. Очакваме потвърждение от Бонин.  
3. Възможно е постановката да е различна от уговорената 
 

6. Да се изгубиш нарочно 
1. Планираме да направим прожекцията на 21.07, на трибуните зад АКК. С тази 

прожекция съдействаме на Заедно в час, които ще имат представител на 
място. 

2. Ники е изпратил антраг към КИТ 
3. АКК ще одобрят събитието на тяхно събрание, в случай че дотогава не сме 

получили отговор от КИТ 
4. В момента в който получим одобрение, ще бъде пуснат и онлайн евент 

 

 
7. Администрация и достъп 

1. Мейлите са подредени по папки 

2. Който има желание, може да бъде добавен като наблюдател в Trello.  
 

  
 

 
 
 

 
 


