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DIENOTVARKĖ

SVARSTOMA: Neeilinė visuotinė seniūnų konferencija (balandžio 5 d.)
NUTARTA: Seniūnai delegatai gavo laiškus su informacija.

SVARSTOMA: Mokymai
NUTARTA: Situacija bloga, nes važiuoja tik 5 pirmakursiai. Jei bus tik tiek
važiuojančių nesinuomosime sodybos ir darysim mokymus linkmenyse. Gal reiktų
pabandyti pakeisti datą ir suderinti su lektoriais, reiks padaryti apklausą dė; datos.

SVARSTOMA: VGTU SA VVF projektas
NUTARTA: Nėra žmonių norinčių važiuoti, nes didelė kaina (25e) datos keitėsi kelis
kartus, dabar norinčių važiuoti žmonių trūkumas. Variantas paieškoti pigesnės
sodybos. Idėja mokymus sujungti su šiuo projetu, arba vyresniesiems prisidėti prie
organizavimo (padėti parinkti datą,vietą).

SVARSTOMA: Socialinė akcija
NUTARTA: Dovilė parašė info grupėj apie gyvūnų namus. Reikia posto ir išsiųsti į
gmailus, laiškus.

SVARSTOMA: Linkmenys
NUTARTA: Jiems atrodo, kad jie yra per mažai viešinami, dauguma pirmakursių yra
buvę ir žino apie juos. Siūloma daryti daugiau paskaitų Linkmenyse, Tačiau vadybai
nelabai aktualu.

SVARSTOMA: Get wet
NUTARTA: 3 žmonės pareiškė norą organizuoti, pagrindinė organizatorė Ieva jai
padės:Laura B. su Karpolina D., reikia nuspręsti datą, reikia labiau oriantuotis į
pirmakursius. Vyks gegužės 21dieną,data gali kisti dėl nepalankių oro sąlygų.

SVARSTOMA: GD’18
NUTARTA: Visdar ieškoma savanorių, vadybininkų labai nedaug, darbai prasidės birželio mėnesį,
planuojama daryti vingio parke, nors variantas nėra labai realus.

SVARSTOMA: VGTU SA džemperiai
NUTARTA: Kaina bus 26e įsigyti galės tik akredituoti nariai, jei atsiras norinčių
pranešti iki rytojus,(30dienos) šiemet fakultetinių džempų nebus, bus investuota į
sofas atstovybėje.

SVARSTOMA: VGTU SA prezidentas
NUTARTA: Labai greitai vyks naujo VGTU SA prezidento rinkimai, su nauja
mokslo metų pradžia bus skelbiami kandidatai, jei bus norinčių rašyti į CB.

SVARSTOMA: Senatas
NUTARTA: Senate patvirtintos ataskaitos ir metų planai.

