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1. Регистрация като Hochschulgruppe

● Има проблеми по устава, които ще бъдат по-дълбоко обсъдени на следващата
среща.

● Изпратена е коригирана версия на устава, за да ни приемат регистрацията.

2. Пролетен рейс

● Общата и форматът тема на рейса се дискутират сред хората, които искат да
организират в WhatsApp група, идеи се събират в Драйв

● Датата - 30.04.

● Главният портал към рейса да бъде уебсайта на дружеството.

● Качено е събитието във Фейсбук, остава да бъде качен и в уебсайта (до
следващата среща).

◦ Допълнително съобщение за покана на бетройери за събитието.

● Парти след това - всичко зависи от нас и актуалните мерки след като ни го
дадат.

◦ The Cave не е подходяща локация.

◦ Възможна локация е в AKK - лошото е, че трябва да наемем почистваща
фирма. - Жани ще се свърже с тях.

◦ Евентуално в ХаДиКо, но пространството е сравнително малко.
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◦ намиране на диджей, който да пуска музика - известни български парчета.

◦ резервна опция в общежитието на Веси - до 50-60

● Проведени са три срещи на организационния екип.

● Изпращане на събитието в мейлинг листа

3. 3-ти март

● Изпратени са Honorarrechnung-ите, очаква се попълненият формуляр от Ян
Бибиян, Явор, Хоп Троп, Манхайм по имейл.

● За Antrag към Förderverein трябва да се изпратят документи от Зафир след
изплащане на хонорарите и останалите сметки.

● Благодарности на Abgedreht след получаването на файловете от Abgedreht.

◦ Записите са успешно прехвърлени на твърд диск на Митко.

◦ Ще ни предоставят с допълнително информация относно получаване на
Förderung от SKuZ.

● Да не забравим да гледаме за зала за следващата година.

4. Mitgliederversammlung

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

● Още очакваме отговор от съда, вече и по имейл.
● Провеждане на следващия Mitgliederversammlung, обявяване към 24. април

◦ Да се дискутират евентуални промени по устава

5. Следващи стъпки

● Transparenzregister - Освобождаване от таксата им с отговор на писмото -
отложено за след нанасянето в съда (виж т. 2)

● Трябва да се отиде до банката след като получим отговор от съда в Манхайм.

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

● Писма в АстА пристигат, явно проблемът е бил изключение
● Получен е Rückschein в Studentenwerk, който е бил препратен до AStA от тях.
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7. Актуални данни - финализиране на формуляра до 06.04.2022 изпращане
тогава

● 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

◦ Трябва да бъде преведена на немски

◦ Добавен е Datenschutz накрая, който да трябва да бъде приет

◦ Допълнително изречение в писмото - за какво ще бъдат използвани
данните

▪ В съобщението към формуляра да се допълни, че ще се използва за
рождения ден на дружеството.

◦ Ще бъде качена на сайта и разпратена по мейлинг листите.

◦ Да се добавят полета за физически адрес, град по избор.

● обсъждане на организацията за 20-тия рожден ден на дружеството -
създадена е отделна точка.

8. Работа по уебсайта

● В обновяването на сайта да се включи и актуализирането на данните от т. 7

● Проведена е среща, на която са обсъдени промените, които да настъпят по
сайта.

● Да се качат снимките от кънките на лед

● Качване на протоколите

● Да се оправи Mitgliedschaftsantrag-ът

9. 20-ти рожден ден на дружеството
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● Концепция за събитието ще бъде развита на самостоятелна среща.

10. Изпращане на имейли на vorstand-avkm@lists.kit.edu

● Външни имейли имат достъп да разпращат свободно имейли на хората от тази
листа - да се разбере защо
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