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

www.avkm.org
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Присъстващи: Зафир, Веси, Машината, Ани, Маги, Сашо, Дани, Енисей

Протоколчик: Ани

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

● Още трябва да се направят колажите от бингото от Жани

2. Steuererklärung

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

3. Театър

● Хафнер отговори. Вероятно няма да стане през октомври и ноември заради
“О-Фаза нещата” и генералните репетиции на Unitheater. Можем да питаме за
дата в началото на декември. Ще се обсъди в Whatsapp чата дали ние да
пишем имейл или Иви/Ники Панев.

4. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813. Табела трябва да бъде поръчана от
Крис, той отговаря за цялостната комуникация

● Вечеря в неделя (27.11): Ани отговаря за това да запази маси
● Иван Иванов предложи посещение на Daimler Trucks (ще пита Светла).

Опциите са петък (25.11) и понеделник (28.11). Предпочитаме петък, за да
привлечем първокурсници за рождения ден - посещението би им било
интересно (и полезно?). Трябва да направим записване.

5. Обновяване на уеб сайта

● Добавяне на Косьо като IT
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6. BG O-Phase 2022 13.-16.10.

● Трябва ни скара. Чакаме отговор дали ще ни покрият разходите от ХаДиКо.
● Пазар за бара (13.10) и грила (16.10)

Трябва ни кола за храна на 14.10 преди 15:00. Бирите на 13.10 можем да
вземем с доставка от Реве.
Трябва ни място за складиране. Потенциални хладилници в ХаДиКо: на Митко,
Васко, Енисей и хладилници на бара. Ани ще им пише.

● Отговорник: Зафир

7. AVKM Race IX 29.10.2022

● Маги готви плакат
● Конфликт: В какъв ред да качим реклама на Рейса и снимки от О-Фазата.

Рекламата на Рейса ще се случи първо на стори (instagram highlights). След
като качим снимките от О-Фазата, ще качим и рекламата на Рейса като
перманентен пост.

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

8. Уникино 16.11.2022

● от 20:00 в Херц
● цена на билета 1,5 евро.
● правата за филма - уникино чакат отговор от разпространителя
● Жълт Олеандър, ако всичко е наред с правата
● Алтернатива: Рая на Данте, но няма да го пише в брошурата на Уникино
● търсим бг бира. Зафир ще пита в българския магазин.
● пратен е текстът за програмната брошура на уникино
● координиран пост collabорация в инста
● Отговорник: Зафир

9. CV, LinkedIn Workshop 03.12.2022

● чакаме отговор за залата
● коледна тематика (храна, напитки)
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● Маги трябва да прати пост за примерно CV
● кратка презентация с примери и съвети
● Отговорник: Ани

10. Парти по повод 8. декември (четвъртък)

● Ще го организираме сами (без други дружества).
● Опции

○ Stadtmitte -
○ Synthicat
○ Hello Club

● Енисей пита Стефан да е диджей
● Отговорник: Весела

11. Правила на фейсбук групата

● Не одобряваме партийни постове.
● Не се толерират лични обиди към други членове. В случай на такива,

коментарите може да бъдат премахнати от модераторите на групата.
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