Akademischer Verein
“Kyrill und Method” e.V. Karlsruhe

www.avkm.org

Протокол: 23.02.2022
Присъстващи: Митко, Машината, Камен, Марто, Лили, Жани, Владо, Веси, Зафир,
Крис
Протоколчик: Митко
1. Mitgliederversammlung
●

Документите за регистрация са получени от съда на 25.01.2022, получили сме
Rückschein, очакваме отговор.

2. Следващи стъпки
●
●

Transparenzregister - Освобождаване от таксата им с отговор на писмото отложено за след нанасянето в съда (виж т. 1)
Трябва да се отиде до банката след като получим отговор от съда в Манхайм.

3. Дълготраен вариант за получаване на пратки/писма - отложен безсрочно
●
●

между двете срещи е събрано писмо от АстА, явно проблемът е бил
изключение
Получен е Rückmeldeschein в Studentenwerk, който допълнително е бил
изпратен до AStA от тях.

4. Актуални данни
●

Ключово е да съберем на актуални данни на настоящи и бивши членове на
дружеството - LINK - google form - email; Please forward this to the appropriate
person. (Тази година дружеството има юбилей. … Ще се радваме отново да
влезем в контакт с вас…) + на немски - Жани

●

Създадена е гугъл форма - Жани и Стефи
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Трябва да бъде преведена на немски
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Допълнително изречение в писмото - за какво ще бъдат използвани
данните

●

обсъждане на организацията за 20-тия рожден ден на дружеството организацията ще започне след 3-ти март.

5. 3-ти март
●

Имахме отговор от Хафнер:
◦

Потвърждение за 3-ти март, като вътре ще има Impfstraße.

◦

Максимален капацитет 120 души.

◦

От Abgedreht ще помогнат, ще поемат стрийма и ще бъде с 3 камери. След
концерта ще ни предадат файловете от камерите.

●
●

●

◦

Изпратен е Hygienekonzept, резервацията е потвърдена.

◦

Установен е контакт с Хафнер и с Халил, който е отговорен за техниката в

залата.
Формат на записване на присъстващите от публиката - публикуван
Създаване на пост във фейсбук - публикуван, Веси движи поста
◦

Формата за записване е качена

◦

На 24.02. ще бъдат изпратени потвържденията.

Формат на концерта:
◦

Дата - 3. март

◦

Във Festsaal

◦

Излъчван онлайн на живо

◦

Присъстващите ще са организаторите, участниците и вече записаната
публика

◦
●

Участници, с потенциал да се съгласят - как виждат протичането на събитието
◦
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Врати: 18:30, Начало 19:00
Бела Радо - няма да могат да участват
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Манхайм - могат да ни изпратят видео - приблизително 10 минути
▪

◦
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ще изпратят видео тази седмица

Сиртос - 7-8 участници - приблизително 20 минути
▪

Част от участниците са заразени от корона, но въпреки това има 99%
шанс да участват.

◦

Хоп-троп - около 5-ма - ще участват
▪

◦

Ситно шопско, продължителност към 2-3 минути.

Ян Бибиян - могат да се включат онлайн чрез запис:
▪

Има проектор и стена в залата.

▪

Изпратили са една част от видеата, очакваме да изпратят още малко.

▪

Няма проблем децата да бъдат качени в YouTube.

▪

Продължителност до 5-10 минути (макс).

▪

При монтирането на клипчетата ще сложим субтитри на немски - Митко
и Зафир.

◦

Гайдар Асен - няма да може да се включи

◦

Явор да свири на пиано

◦
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▪

първото излизане - импровизация върху песен

▪

второ излизане - Панчо Владигеров и Сергей Рахманинов

Водещи - трябват ни двама, един от които е добър немскоговорящ
▪

Не е установен контакт с Калин, но вече шансът да се съгласи е нисък.

▪

Жани евентуално като втория водещ.

▪

Веси ще напише скрипт за водещите.

▪

Крис ще попита Щефи дали иска да бъде водещ.

▪

Крис ще се свърже с Ицо за потенциален водещ
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•
●
●

Таблица за програмата на концерта (има я в драйв)

Трябва да се изпрати ГЕМА - проверяване на крайни дати - Камен
◦

●

Силно предпочитание - да имаме генерална репетиция

Мартениците са при Камен
Antrag към Förderverein (макс 200 евро - най-късно 3 дни преди събитието) и
AStA, за който трябва да се направи финансов план с кратък доклад и
презентация. Има налични стари планове.
◦

●
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ще съставим реален списък

Разпределение на отговорностите по време на концерта

● Следващата среща ще бъде в неделя 27.02.2022 от
14:00 някъде около Замъка, ако времето е хубаво.
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6. Пролетен рейс
●

Обща тема на рейса да се дискутира сред хората, които искат да организират
в WhatsApp група, идеи се събират в Драйв

●

Датата - след началото на семестъра (събота, основни идеи - 23.04., 30.04.).
Има изявени предпочитания за 30. извън УС (заради православния Великден)
и безразличност между двете дати сред други хора

●

Парти след това (the cave) - всичко зависи от нас и актуалните мерки след като
ни го дадат. Жани е човекът, който говори с тях до другата среща).

●

Проведена е първата среща в събота (19.02)
◦

обсъдени са идеи за формата на рейса, предстои следваща среща.

7. Регистрация като Hochschulgruppe
●

Документите са подадени, очакваме обратна връзка

8. Работа по уебсайта
●

Да се качат снимките от кънките на лед

●

Да се състави Datenschutzerklärung

●

Качване на протоколите

●

Да се оправи Mitgliedschaftsantrag-ът
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