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Saulėtekio „Caffeine“
Vilnius
APTARTA: Fakultetiniai džemperiai
NUTARTA: Jau reikia post‘int apie juos. Visi kas turi džemperius, kai tik bent šiek tiek vėsesni
orai, dėkitės juos ir reklamuokit. Gabija padaro anketą džemperių užsakymui (taip bus paprasčiau ir
mums, ir jiems), tada pridedamas SA sąskaitos numeris, kad iškart pervestų pinigus (iš Ernestos
reikia SA kortelės numerio). Ernestas dar kelių dienų bėgy paskaičiuos, gal pigiau būtų džempus
daryti ne Šiauliuos, o pas jį.

APTARTA: Ataskaitinė – rinkiminė konferencija
NUTARTA: Vyks spalio 15 dieną.

APTARTA: Krikštynos
NUTARTA: Vyks spalio 3d. Bus atskiras failas su visa informacija. Už krikštynas atsakingi Rokas
ir Aurimas.

APTARTA: Pirmakursių integracija.
NUTARTA: Rugsėjo 10d. (antradienį) pirmas susitikimas (13:45val., 101 auditorija). Kol kas tik
tiesiog pristatom SA, komitetus ir ką šiaip veikiam. (Koordai susitinka pirmadienį per ilgąją
pertrauką paruošti prezentaciją, jeigu yra norinčių, gali prisijungti ir kiti.) Antras susitikimas:
rugsėjo 19d. (ketvirtadienį) 18val. amfiteatre. Ten jau vyks simuliacijos su kiekvieno komiteto
veiklomis, koordai su savo komitetais pasiruošia tam.

APTARTA: SA diena.
NUTARTA: Atsakingi Matas ir Ernestas. Kol geras oras, pirmenybė veikloms lauke. Matas su
Ernestu suranda sąrašą veiklų, ką galėtumėm nuveikti, o tada rinkodara bandys tartis dėl nuolaidų.

GALUTINIS deadline‘as 16 dieną (nes jau turim žinot, ką veiksim, ir pranešti pirmakursiams per
antrą susitikimą). Pati SA diena vyks rugsėjo 25d. (trečiadienį). Veiklą planuoti 15-20 žmonių. Taip
pat svarstyta iš karto susidaryti grafiką, kas kurį mėnesį planuoja SA dieną tam, kad ji pagaliau
vyktų normaliai kiekvieną mėnesį.

APTARTA: Kitos idėjos.
NUTARTA: Pagalvoti, ką dar šį ar kitą mėnesį galėtume nuveikti (pasistengti sugalvoti iki 19d.,
tada per antrąjį susitikimą su pirmakursiais duotume užduotis susijusias būtent su tais darbais). Taip
pat pagalvoti apie mėnesio atstovybininko apdovanojimą.

APTARTA: Budėjimas SA.
NUTARTA: Pakeičiam į trečiadienį ir ketvirtadienį per ilgąsias pertraukas. Reikia pakeisti lapą ant
durų ir paskelbti iš naujo fb.

APTARTA: SA kabineto tvarkymas.
NUTARTA: KADA??????

Posėdžio pirmininkas

Ernesta Laužikaitė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Gabija Pragulbeckytė

__________________________
(parašas)

PRIEDAS NR.1:
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Ernesta Laužikaitė
Aistė Vilčiauskaitė
Kotryna Stonkutė
Gailė Klapatauskaitė
Ernestas Vaižmužys
Matas Kaziūnas
Ignas Medžiaušis
Rokas Smilingas
Gabija Pragulbeckytė

