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Предстоящата лекция с Ивайло Калфин
Теодора Ангелова- функции
Месечна вноска за консумативи
Предизборно- дебат „Ляво- център- дясно“
1. Лекцията- дискусия с участието на Ивайло Калфин ще се проведе на
17.01. 2013 г. в Огледалната зала на Ректората. Темата е „Проблеми
и перспективи пред българските младежи на европейския трудов
пазар“. Координатор на проекта е Емил Марков, а Никола Влахов
има задачата да осигури видеозаснемане. Емил Марков и Кирил
Ганчев да осигурят медийно отразяване. Да се проучи възможността
за конкурс с награда, предложена тема от УС- „Общия трудов пазар
в ЕС- път към обединена Европа или Европа на две скорости?“
2. Теодора Ангелова е поканена на заседанието на УС в качеството си
на човек, предложен да съвместява длъжностите на PR, заедно с
Емил Марков. В това влиза обновяване облика на сайта, по- висока
дейност в присъствието в социалните мрежи. Това ще важи до края
на мандата на настоящия УС, което да остане отново във функциите
на PR-а през новия мандат.
3. Никола Влахов прави предложение от всеки член на УС да се
събират по 2 лв месечно, за да се финансират разходи като
отпчатване на покани и плакати за събития, закупуване на
минерални води, чаши и др. Емил Марков е освободен от внос,
защото заплаща със свои пари плакатите за събитието с Ивайло
Калфин. Кирил Ганчев е отговорен за парите и за техния отчет.
4. Направено е предложение за организиране на дебат, в който
участие да вземат членове на СКП. Да се проучи евентуалната
възможност кои партньорски организации на СКП биха се включили.

Евентуалното заглавие би било „Ляво-център-дясно“, но подлежи
на промяна. Основната задача е да се провери до каква степен
традиционните деления на политическия спектър запазват
валидността си и биха били актуални в предизборната ситуация
през пролетта на тази година. Ако се пристъпи към реализиране на
проекта, той да бъде насрочен за края на м. февруари.
Присъстващи:
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Емил Марков
Кирил Ганчев
Иван Василев
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Водил протокола: Кирил Ганчев
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