Протокол: 25.04.2018
•

Присъстващи:

Крис , Стефи, Мартин Захариев, Марио Гемов, Кирил, Машината
Протоколчик: Крис
1. Концерт
a. Stephansaal е заета на 02.03.18 и 03.03.18. и трябва да се търси нова зала
овреме.
b. Крис и Петя подготвиха документите и всички нужни бележки и документи ще
бъдат подадени на Хафнер и на Förderverein-a, когато получим
Freistellungsbescheid.
c. Клипчетата от концерта са готови И ОБРАБОТЕНИ. Ще се качат и в YouTube.
2. Акаунт в MEGA.nz за снимки и видео.
50 GB на разположение. Трябва да се прехвърлят снимките и клипчетата от drive
в MEGA, защото свободното място в drive e критично малко.
3. Balkan Party Stadtmitte 28. април 2018
a. Стефи ще сътвори членски карти на хората, които още нямат.
b. В последното напомняне Захариев ще напише хората да не си забравят
членските карти за отстъпки
c. Крис ще донесе пълен списък с членовете.
d. От Stadtmitte има фотограф за събитието.
e. Смени:
- 23:00 – 02:00 Стефи и Мартин - в залите;
- 23:00 – 02:00 Мартин Захариев и Крис – градина и вход;
- 02:00 – 05:00 Стефи и Марио Гемов – градина и вход;
- 02:00 – 05:00 Мартин Захариев и Стефан Минков – в залите.
f. 22:30 среща на форщанда и Мартин Захариев, Стефан Минков, Иво Георгиев и
Георги Христозов.
4. Белот/шах/футбол турнири
a. Футбол – 26.05.2018
- Ще е хубаво да се поемат някои от смените
- Очакваме още подробности
b. Белот – 27.05.2018
- Очакваме потвърждение за PSV след което ще се пуснат събитие и
записвания

5. Национална гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в България:
a. Принтираме бланки за събиране на подписи на футбола и белота
b. Да се принтират плакати и информативни флайери за футбола и белота (и двете
са налични и готови за принтиране, предоставени от инициативата)
c. Повече информация: http://ngi.caai.bg/

6. Общо събрание 02. юни 2018
a. Чака се отговор от Junker
b. Крис ще говори с Криси каква е процедурата за Ehrenmitglieder
c. След като получим сигурно потвърждение за датата, ще се пратят покани.

7. Дървото на Ферайна
a. Трябва да се махнат мизерните табелки от AVKM RACE 5
b. Трябва да се постави хубава определителна табелка

