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Протокол: 20.04.2022

Присъстващи: Зафир, Машината, Митко, Маги, Ани, Камен, Жани

Протоколчик: Митко

1. AVKM Race VIII: World of Karlsruhe - 30.04.

● Провеждат се редовни срещи на организационния екип

● Има желаещи да са бетройери, още се търсят; направена е група в УатсАп

2. 3-ти март

● Получени са всички Honorarrechnung-и, ще бъдат платени при смяната на
записания УС в банката

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

● Abgedreht - Ще ни предоставят с допълнително информация относно
получаване на Förderung от SKuZ.
Записите са все още на твърд диск на Митко.

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

3. Mitgliederversammlung

● Очакваме извадка за миналите регистрации от съда в отделно писмо
● Провеждане на следващия Mitgliederversammlung,

◦ Възможно е и по-късно обявяване на срещата според устава - до седмица
преди нея

◦ Да се дискутират евентуални промени по устава
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4. Следващи стъпки

● Transparenzregister - очакваме отговор
● Имаме час за регистрация в банката на 28.04. в 09:30 - Зафир, Машината и

Митко

5. Актуални данни - финализиране на формуляра

● 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.

● Създадена е гугъл форма - Жани и Стефи

◦ Преведен е на немски.

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

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

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

◦ Съставен е текст, който ще бъде изпратен заедно с формуляра.
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