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APTARTA: Antras susitikimas su fuxais.
NUTARTA:
1. Teambuilding‘o žaidimai.
2. Komitetų užduotys. Rinkodara pasiruošia laiškus; RsV dar pasigalvoja
(greičiausiai renginių viešinimo idėjos), SARK‘ai greičiausiai situacijas daro.
3.

Po užduočių vėl biški teambuilding‘as, Igno anketos.

4. Plius po visko duodam lapukus, kad parašytų bent po vieną
darbo/event‘o/veiklos idėją, ką norėtų nuveikti atstovybėj. BŪTINAI PAIMT
TUŠINUKŲ IR POPIERIAUS.

APTARTA: Veiklos idėjos.
NUTARTA: Susirinkę iš pirmakursių tas idėjas apsvarstom jas, paruošiam dar savo visokių
pasiūlymų ir išsigryninę kitam susirinkime su visais jau pradedam dirbt.

APTARTA: Pyragų diena.
NUTARTA: Darom spalio 10d. Ignas suskirstys žmones (kad grupelėj būtų seni atstovybininkai +
nauji). Prie fakultetų šiais metais pridedam ir dekanatą (jiems atskirą pyragą kepam, keksiukus ir
pan. Kepa Gabija???).

APTARTA: SA diena.
NUTARTA: Pasiūlymai: kartingai (bet brangu), dažasvydis, lasertag‘as, boulingas kaip kritinis
variantas, Uno parkas. Ketvirtadieniui paruošt visų siūlomų vietų kainas ir per KETVIRTADIENĮ
reikia išsirinkt jau, kad iki 25d. spėtumėm suderinti.

APTARTA: Džemperiai.
NUTARTA: Darom užsakymą būtinai iki krikštynų. Pas Ernestą įmonėj minimalus užsakymas 6
vienetai, toj įmonėj, kur užsakydavom anksčiau - 7. Dar laukiam atsakymo iš tos įmonės, kur
anksčiau imdavom, bet greičiausiai pereisim pas Ernestą. Buvo idėja daryti gražesnį dizainą, bet
dabar jau nebespėsim to sumaketuot. Lieka pavasariui/kitiems metams.

APTARTA: Fakulteto reklama.
NUTARTA: Dekanato posėdis trečiadienį, iki to laiko reikia pasigalvot dėl reklamos moksleiviams
kažką ir panašiai. Kuo daugiau idėjų ir kuo įdomesnių.

APTARTA: Laisvalaikio zonos (dekanato posėdžiui).
NUTARTA: Siūlyt pastatyt fakultete LSP spausdintuvą, taip pat kad tiesiog sėdimas vietas
sutvarkytų. Dar bandyt siūlyt padaryti virtuvėlę (1 aukšto akvariume) su mikrobange, virduliu, gal
kas mėnesį kokio maisto nuo SA paliktumėm iš rėmėjų ir pan.. Dar siūlymas prie rozečių pridėt
USB jungtis krautis telefonams.

APTARTA: Susirinkimai
NUTARTA: Kitas susirinkimas (jau ir su pirmakursiais) pirmadienį 18h; antradienį susitinka
koordai, jei pirmadienį neapsitarsim visko iki galo. Šį ketvirtadienį susirenkam anksčiau, 17h.

Posėdžio pirmininkas

Ernesta Laužikaitė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Gabija Pragulbeckytė

__________________________
(parašas)
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