Протокол
от УС на СКП – 19.04.2013 г.

Начало:18:05 ч.
Край: 18:55 ч.

Акценти:
1. Контактите за PR-a: Кирил Ганчев се ангажира да даде списъците с
контакти, с които разполага на Елица Хаджиева. Емил Марков, бившият
PR, също да й даде с каквото разполага, за да може да се осъществява
в максимална пълнота нейната дейност. Също така, Емил Марков и
Никола Влахов да й дадат паролите за достъп до страницата, профила
и сайта на СКП, за да може да се поднови активността там. За целта
няколко пъти седмично ще се постват снимки, дати, събития, които са
свързани по някакъв начин с политология, философия, политика и
други социални науки, близки до политологията като цяло. С тях ще се
демонстрира неутралност, с цел да се провокира определена дискусия
и да се засили интересът към Клуба.
2. На 18 и 19 май 2013 г. ще се проведе симулацията на предизборната
кампания, която е организирана от СКП. На събранието присъства и
Александра Топчиева от втори курс, която е организатор на проекта.
Има нужда да се обсъдят вариантите къде да се проведе самата
кампания, тъй като е желателно отборите да могат да се разделят за
обсъждане на стратегиите си.
3. Рекламни флаери за СКП- Александра Топчиева предлага да проучи
възможността за отпечатване на такива, търсейки възможността за
преференциални цени, срещу реклама на самия флаер за фирмата,
която ги отпечатва. Поема и ангажимента при скорошната си среща със

Силвия Динева да говори с нея за банера, закупен за СКП от ЛИПА,
който да се върне в Клуба, да се съхранява в офиса на СКП и да се
използва за бъдещите инициативи.
4. „Приятелите на СКП“- Кирил Ганчев предлага да се направи списък с
всички партньорски и приятелски организации на СКП, да се споделят
страниците им с кратък коментар в рамките на 2-3-4 изречения от наша
страна, от страницата ни във фейсбук. Разбира се, същата организация
би следвало да направо и същото със страницата на СКП, за да се
получи полезност за всички страни.
5. Тийм- билдингът да се осъществи след 20-ти май на Витоша, да се
реши по възможност до края на следващата седмица къде точно ще е,
как ще се направи организацията по него, колко хора ориентировъчно
биха присъствали. Да се уточнят параметри и цени.
6. За следващото ОС да се заложи в дневния ред въпросът за заместникпредседател от Трети курс, за да се знае, че УС е от нечетен брой
членове и да се уточни как ще се гласува, как ще се приемат
решенията.
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