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Протокол: 21.09.2022

Присъстващи: Зафир, Митко, Машината, Сашо, Веси, Дани, Ани, Косьо

Протоколчик: Митко

1. AVKM Race VIII: World of Karlsruhe - 21.05.

● Трябва да се направят колажите от бингото от Жани

2. Mitgliederversammlung

● записването в съда (промяна на УС и на устава) е успешно

3. Transparenzregister

● получен е отговор - AVKM е освободен от таксата за периода 2021-2024

4. Steuererklärung

● Митко - срок за започване до 23.09
● официален краен срок - 30.10

5. Театър

● Залата е заета на 08.-09.-10.10.2022
● Панев е уговорил с Хафнер 30.10., резервирано е.

○ Орлин смята датата за много рискова и евентуално няма да бъде
използвана. Предстои среща между Ники Панев и Орлин за търсене на
друга дата. Все още няма развитие с Хафнер

● Зафир смята да присъства на срещата на СКУЗ през ноември, което би било
твърде късно за театъра за тази постановка.
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6. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813: имаме потвърждение от града, от KIT
щели да купят дървото, а ние да го засадим между средата ноември и средата
на декември (целева дата: 27.11.). Табела трябва да бъде поръчана от Крис,
той отговаря за цялостната комуникация

● Вечеря: Ани отговаря за това да запази маси

7. Обновяване на уеб сайта

● Машината добави снимки в галерията и линк към календара със събитията на
дружеството след предаване на щафетата от Влади

● Маги поддържа контакт с Машината по общите теми и поддържането на сайта
актуален

● Мигриране на протоколите и управителните съвети от Elementor Toggle към
собствен html с collapsible class
○ Позволява по-лесен масов мениджмънт на протоколите и контрол над стила

на показване
● Добавяне на протоколи от

○ преди 2019
○ годишни общи събрания

● Преработване формите за членство и контакти
● Проучване създаването на постове в блог формите

○ би позволило всеки от УС да може да публикува в сайта без да го чупи
● Актуализиране на https://avkm.org/bg/info/

○ евентуално превод на немски?
● Следващи стъпки

○ Добавяне на снимки от стари събития в галерията
○ Добавяне на отделна страница за стари събития и евентуално още стари

събития
○ Добавяне на линкове за инстаграм и фейсбук на сайта

8. ИТ Администрация

● Да се проучи въпроса с домейна на дружеството и да се поеме контрол над
него и плащането от дружеството (Машината ще говори с Ники Панев, Митко) -
не бива да се плаща от един човек, а директно от дружеството
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○ https://www.epag.de/de/
● Да се прехвърли контрола над web hosting -а и плащането на дружеството

(Машината ще говори с Ники Панев, Митко) - това не бива да се плаща от един
човек, а директно от дружеството.
○ https://a2f39.webhosting.systems/login_up.php

● Google Workspace опции
○ https://support.google.com/a/answer/7681288#usage

● Евентуално опция за контрол на версиите (различна от гугъл драйв)
○ https://about.gitlab.com/pricing/

● Трябва да се създаде документ с информация за използваните структури,
който да може да се предаде на бъдещи управителни съвети.

9. Мейлинг листи

● Машината - срок: 19.10.
● Трябва да се създаде листа за

○ текущи членове avkm-mitglieder
○ отделна за алумни avkm-alumni

● документът за прдаване да съдържа и логиката на листите

10. Белот турнир 03.07.2022

● снимките са качени във Photos от Марио и на сайта от Машината

11. Инстаграм профил на дружеството

● направен от Маги на 01.09.

12. BG O-Phase 2022 13.-16.10.

● Събития: качени са във фейсбук, инстаграм и предстои в сайта.
● неуспешни кандидатури за спонсорство.

○ Повечето марки не правят спонсорства.
○ Прекалено голямо предложение за спонсорство за силите на

дружеството от Hoepfner. Обещана е безплатна каса бира.
● за Brauereibesichtigung

○ Няма да има, липсва свободен час
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● WHBar - отказваме се от него, поради заетост и несигурност
● Нает е К5 бара за 13.10, договарят се опции за зареждане на бара и продаване
● Отстъпки за първокурсници:

○ Менза
○ Бар
○ Грил

● Купуване на скара за грила - чакаме отговор
● Зафир

13. AVKM Race IX 29.10.2022

● резервен вариант (например при лоша прогноза за времето): 05.11.
● Крис, Мартин, Лили, Машината и Зафир провеждат седмични срещи

14. Уникино 16.11.2022

● от 20:00 в Херц
● проведен е първи разговор с Робин от AFK, обсъдени са условията:

○ опциите за филм, цените на билетите (2,5/3 евро). Предлагат ни да
продаваме билетите на цена 1,5 евро.

○ правата за филма - те ги търсят, ние плащаме
○ приходи (билети и напитки за AVKM, съответно храната за AFK)
○ разходи (права за показване на филма - AVKM)

● Зафир

15. CV, LinkedIn, Motivationsschreiben Workshop 03.12.2022

● Изпратено е запитване за запазване на зала.
● Ани

16. Парти по повод 8. декември (четвъртък)

● Опции
○ Stadtmitte -
○ Synthicat
○ Hello Club
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● Весела

17. Общо събитие с Бай Ганьо (Манхайм) и Иван Шишманов (Фрайбург)

● Манхайм биха били съгласни за по-малко събитие, например разходка до друг
град за един ден.

● Чакаме от Фрайбург
● Весела

18. Дни, в които Z10 е зает

● 19.10. и 02.11
● Къде се събираме

○ опции са АКК, онлайн или вечеря.
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