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1. Steuererklärung

● Започнат е формуляра в Elster;
● официален краен срок - 30.10.

2. Театър

● Иви пое организацията. Хафнер предложи 14.01.23. Иви е питала за 21.01.23 и
за 11.11.23;

● Няма промени от миналата седмица.

3. 20. рожден ден на AVKM 27.11.

● Ябълково дърво на 49.011117, 8.412813. Табела се подготвя от Маги и Крис.
Нямаме сорта още:

○ Табелата трябва да бъде одобрена, ще бъде изработена от фирма,
която KIT ни предлага, парите за дървото ще бъдат поети от тях;

● Вечеря в неделя (27.11): Ани отговаря за това да запази маси;
● Иван Иванов предложи посещение на Daimler Trucks. Няма развитие от

миналата седмица.

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

● Мина по план, първокурсниците са доволни.

5. AVKM Race IX 29.10.2022

● Срокът за записването е 22.09;
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● 4 записани отбора.

6. CV, LinkedIn Workshop 03.12.2022

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

7. Парти по повод 8. декември (четвъртък)

● Ще го организираме сами (без други дружества);
● Опции:

○ Stadtmitte свободно на 08.12, искаме да го запазим за 09.12, Веси ще се
среща в петък за това;

● Енисей пита Стефан да е диджей. Стефан може на 09.12.;
● Отговорник: Весела.

8. 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;
● Трябва да ги сложим в описанието, отговорник: Зафир;
● На 01.11.2022. ще отнемем администраторските права от страницата и групата

във фейсбук  на хората, които не са членове на дружеството. От профила в
google ще бъдат премахнати устройства, които към днешна дата не са влизали
в него от началото на мандата.

9. Идеи за бъдеще събития
● Quiz Abend;
● Организиране на собствени кино вечери, трябва да се намери подходящо

място;
● Караоке вечер.
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