
Протокол: 12.01.2022

Присъстващи: Зафир, Жанет, Митко, Машината, Весела, Камен

Протоколчик: Зафир

1. Mitgliederversammlung

● Нотаризиран Anmeldung
● Трябва да се изпрати на съда в Манхайм с протокола от общото

събрание (с препоръчано писмо) от Зафир, нужен е и
Freistellungsbescheid, виж т. 2

◦ към него писмен въпрос дали са получили документите от
миналогодишното събрание с промяната на Satzung-а

● Остава да се плати сметката на нотариуса в срок от 14 дни от 11.01.2022.
- Камен отговаря

2. Freistellungsbescheid от Finanzamt-a

● Да се изпрати заявление с подпечатания протокол за получаване на
дубликат Freistellungsbescheid на друг адрес (например на Зафир) -
Камен

3. Дълготраен вариант за получаване на пратки/писма
○ евентуална частна пощенска кутия.
○ Изпращане на тестово писмо, за да изпробваме дали наистина

получаваме всички писма, или проблемът е в AStA

4. Предаване на логини и имущество

● ELSTER достъп ще бъде предаден на УС

5. Актуални данни

● Ключово е да съберем на актуални данни на настоящи и бивши членове
на дружеството - формуляр, който да бъде споделен по всички възможни
канали? - потенциално сложно от гледна точка на време, поради сесиите
- Жани ще подготви материалите за следващата среща

● обсъждане на организацията за 20-тия рожден ден на дружеството

6. 3-ти март

● Ники П. пише мейл за St.-saal - състояние неясно
● Стягане на мерките, което вероятно ще доведе до нисък брой

посетители и изпълнители - лоши прогнози.
● Финално решение дали концертът ще е онлайн (Festsaal или записи) - до

26.01.2022



● Имаме отговор за Festsaal на имейла - условието е корона мерките да
разрешават събитието да се състои - техниката тепърва трябва да се
уреди

● Участници, с потенциал да се съгласят - да се свържем с тях как виждат
протичането на събитието до 19.01.22. - Весела

◦ Бела Радо

◦ Манхайм

◦ Сиртос

◦ Хоп-троп - няма хора в момента, но поддържаме контакт.

◦ Ян Бибиян
● Писане в групата за желаещи участници в групата “Българи в Карлсруе”
● Обсъждане на дата

◦ 3. март за Festsaal

◦ Ако “Обичайните заподозрени” са окей с 3-ти март, тогава да се
организира, иначе уикенда.

● Допълнително потвърждаване за залата Stefansaal 03.03.2022, Festsaal
резервна опция - чакаме още от St.-saal отговор

● 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. Да се пита
Хафнер кога са срещите на Скуз.

7. Пролетен рейс

● Обща тема на рейса да се дискутира сред хората, които искат да
организират. WhatsApp група - направена, покана е изпратена в общата
група

● Датата - след началото на семестъра (събота, основни идеи - 23.04.,
30.04.).

● 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).

8. Сметка от GEMA (7109493297)

● Платена - Камен

9. Трябва отново да се регистрираме като Hochschulgruppe

● Имаме срок до 31.01.2022 да подадем документите за да се
регистрираме отново

● Трябва да се прикачи промененият Hochschulgruppensatzung

● Митко ще говори с Камен



10. Организиране на събитие каране на кънки на лед

● 21.01.2022

● За членове на дружеството ще има бонуси (вход, но без отговорност от
страна на дружеството)

● Коментар на съдържанието на поканата днес и утре, покана на
13.01.2022 във Фейсбук

● Отговорник за събитието е Веси

● Жани ще се захване с комуникацията за събитието


