044/БУА/УС/16.09.2010

ПРОТОКОЛ 044
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска WEB Асоциация”
Днес, 16.09.2010 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на
Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет, а именно: Иво Кръстев, Людмил Кърджилов, Методи Дреновски, и Владимир
Петков, редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства и
Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар на сдружението. По уважителни причини
от заседанието отсъстваха Дора Василева - Председател на асоциацията, Борил
Караиванов и Кирил Апостолов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Среща с Жюстин Томс за обсъждане на условия за партньорство
PRINT, IMAGING & SIGN EXPO – щанд, представяне, др.
Неформална среща на членовете на БУА - избор на място за провеждане
Проект Нов сайт на БУА
Провеждане на седмични срещи на УС

По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдено бе предложението на Жюстин Томс за партньорство
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. БУА да стане партньор на фондация БГ сайт в организирането на едноименния
конкурс
2. Членовете на БУА да ползват 20% отстъпка за участие в конкурс БГ сайт
3. Дора Василева, председател на БУА, да връчи една от наградите в конкурс БГ
сайт
4. БУА да организира дискусия на тема „Бъдещето на уеб” по време на семинара, в
рамките на конкурс БГ сайт
5. Фондация БГ сайт да стане партньор на БУА в организирането на конкурс
Български награди за уеб
6. Да приеме ABC Design & Communication за член на БУА
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе представянето на БУА в рамките на изложбата PRINT, IMAGING & SIGN
EXPO, на която е партньор
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. БУА да се представи с фикс банер на асоциацията и флаери „Защо да стана член
на БУА”
2. Да не изгражда щанд на БУА в рамките на изложбата
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе предстоящото провеждане на неформална среща на членовете на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да проучи още подходящи места за провеждане на срещата
2. Да покани членовете на БУА за участие
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По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдена бе веобходимостта от стартирането на проект Нов сайт на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да разгледа платформата за разработване на сайтове на Енигма Технолоджи и да
обсъди дали е подходяща за новия сайт на БУА
2. Да предложи на Би Ес Ейч да разработи дизайна на новия сайт на БУА
3. Да стартира изпълнението на проекта в кратък период от време
По т. 5-та от дневния ред:
Обсъденобе провеждането на седмичните срещи на УС
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да провежда редовните си срещи в сряда от 16.30 ч. или 17.00 ч. веднъж на
всеки две седмици

УС определя дата за следващо заседание 29 септември 2010 г. във в. Капитал. Поради
изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:
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