Протокол: 05.07.2017
•

Присъстващи:

Стефи, Крис, Мартин, Кали, Машината.
•

Протоколчик: Крис

1. Зала за трети март
a. Търсене на зали с капацитет над 300 човека:
Stja: P8, Jubez, NCO, Weisse Rose;
Neureuter Halle;
Bürgerzentrum Südstadt;
Walhalla.
ICF
Стефи ще пише запитване на по-скъпите зали;
b. Да питаме Хафи след УниФеста;
c. Дaренеия:
- Skuz – януари 2018;
- Общината – Крис прати на Кали линкове и тя ще проучи условията;
- Förderverein – декември 2017.
d. Jubez – (300 или 500 стоящи) за 450 евро за 3. март 2019

2. O-Phase 2017 05. октомври – 08. октомври 2017 г.
a. Запазване на зала - SCC (Поли) / KIT – Петя ще пита Поли;
b. Мартин ще прочете мейлите и ще прати запитване на KIT.
c. Всички ще прочетем как са се състояли миналите о-фази
d. Трябва да се говори с БалканБургер колко хора ще идват.
3. Party 21. октомври 2017 г.
a. Z10 – Миналия четвъртък форщандът се договори с УС на заведението;
b. BARCO.
4. AVKM Race 28. октомври 2017 г.
a. Организатори: Стефи, Крис, Мартин, Машината, Таня, Петя, Вики, Иви;
5. OVH
a. Трябва да се провери как се изпълнява плащането. Крис ще говори с Митко или
Юми.
6. Записване на новия Vorstand:
a. Очаква се отговор, след който ще се отиде в банката.

7. Abend der Spelmeister, 03. юли 2017
a. Дойдоха 20тина души и се забавлявахме. Бихме организирали още един.
Евентуално стои възможността за грилен.
8. Европейско по волейбол
a. Максимум 2 седмици преди състезанието ще се публикува гласуването
9. Театър 04. ноември 2017
10. Рожден ден на AVKM 27. ноември 2017г. (15-годишнина)
11. Батерия за лаптоп
a. Крис ще прати на Машината линк и той ще я закупи
12. Сайтове
a. Мартин ще качи протоколите и снимките в сайта
b. Стефи ще качи снимките във facebook
c. Крис ще се погрижи за протоколите
13. WiWi Ersties Buch (Marketing)
a. Крис ще напише описание на AVKM

