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APTARTA: Finansai
NUTARTA: Kiekviena SA F privalo atnešti sutvarkytas sąskaitas faktūras: sudėti į įmautę, ant lapelio
užrašyti SA F pavadinimą ir kitą reikiamą informaciją. Taip pat mokymams būtina pildyti kuro lapus.
Lektorių atvežimu rūpinasi kiekviena SA F.
APTARTA: Ketvirčio finansų planavimas
NUTARTA: Kitos valdybos metu, lapkričio 17 d., kiekviena SA F turi pristatyti kiek kitam ketvirčiui reikės
pinigų.
APTARTA: Projektai
NUTARTA: LSS paraiškų skelbimas. Gavus LSS finansavimą, reikia turėti omeny, jog pinigai persiunčiami
tik po metų. Todėl projektus reikia pildyti kuo anksčiau.
APTARTA: Renginių aptarimai
NUTARTA: Rekomenduotina, kad SA F pristatytų savo veiklas valdybos posėdžių metu. Pvz., jeigu įvyko
renginys, atstovas atvyksta į valdybos posėdį ir papasakotų kaip sekėsi renginys, kokie jo pliusai ir minusai.
APTARTA: Kalendorius
NUTARTA: Nepamiršti pildyti renginių kalendoriaus, kad nesikirstų datos ir vieta.
APTARTA: Vidiniai mokymai
NUTARTA: TIF turi pasvarstyti dėl HR paskaitos lektoriaus. Jeigu kviečiami lektoriai ne iš VGTU,
neužmirštame paminėti ir vidinių VGTU bei SA dalykų.
APTARTA: Visuotiniai mokymai
NUTARTA: Vyks pirmą gruodžio savaitgalį. Vieta dar nenutarta. Vyks simuliacijos su visa VGTU tvarka.
Bus kviečiama valdyba ir apytiksliai po 10 žmonių iš SA F. Iki kito valdybos posėdžio turėti apytikslį
žmonių sąrašą, jis dar gali būti kintantis.

APTARTA: Gedimino dienų biudžetas
NUTARTA: Pristatytos visos išlaidos ir bendras balansas
APTARTA: Gedimino dienos 2016
NUTARTA: Rektorato psėdžio metu buvo pristatytos dvi kitų metų Gedimino dienų koncepcijos. Paradas ir
bazaras bus apjungti.
APTARTA: SARK naujų vadovų paieška
NUTARTA: Ieškoma kandidatų į SARK vadovus. Iš esmės, ieškomas naujas Akedeminių reikalų vadovas
bei keli žmonės, kurie galėtų vėliau pakeisti senuosius narius. Taip pat nuo gruodžio mėnesio bus ieškomas
žmogus, kuriam galima bus perduoti projektų vadovo patirtį.
APTARTA: Gedimino dienos 2016
NUTARTA: Per šią savaitę Ignotui pateikti po vieną žmogų iš SA F, kuris galėtų pristatyti visas įmanomas
fakultetines veiklas studentams (laboratorijose, klubai, užsiėmimai ir pan)
APTARTA: Ataskaitinės seniūnų konferencijos
NUTARTA: Iki kitos valdybos pasigalvoti, kada norima rengti ataskaitines-rinkimines seniūnų
konferencijas.
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