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1. 3-ти март
●
●

Сметката за ГЕМА е платена (26,43 Евро)
Документите за финансиране са изпратени на SKUZ
◦

Изпратени са по имейл и по пощата

◦

Проектът ни за концерта беше одобрен от тях февруари месец

◦

До този момент не са отговорили на имейлите ни и не могат да бъдат
намерени на място

◦
●

Продължаваме с опитите да се свържем с тях

Документите за финансиране са изпратени на Förderverein

2. Регистриране в банката
●
●

Ще подготвим документите
Нямаме достъп до някои от банковите извлечения онлайн

3. Театър Мартин
●
●

Събитието е отложено поради Ковид-19
Мартин поддържа връзка с организаторите

4. Концерт на БТР
●
●

Концертът както и цялото турне на БТР се отлагат поради Ковид-19
Предложена алтернативна дата е 14.11.20

5. ГЕМА
●
●
●
●
6.

Платена е сметката за концертът на Вълдобрев
Направена е рекламация за сметката за концерта на Група ЕКС
Написан е имейл за отлагането на турнето на БТР и анулиране на
издадената фактура
Трябва да получим пари от Орлин за сметките, когато отново е тук

Белот турнир
●

Събитието е отложено поради Ковид-19

7. Общо събрание
●
●
●
●
●

Възможни дати: краят на август, началото на септември
В зависимост от ситуацията с Ковид-19 може да се проведе онлайн
Ще напишем имейл на съда в Манхайм във връзка с провеждането на
събранието онлайн
Ще направим пост, обявяващи събранието, както и пост за търсене на
желаещи за Управителен съвет
На следващите срещи ще обсъдим предложените промени в устава
▪

Период на валидност на членските карти – вместо до юни месец,
картите да са валидни от момента на издаването им за 1 година

▪

Мандат на управителен съвет – дефиниция за точна дължина на
мандата

▪

Общо събрание – да се определи кога точно. В момента, точката от
устава не отговаря на действителността

