062/БУА/УС23.03.2011

ПРОТОКОЛ 062
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 23.03.2011 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, Методи Дреновски и Дора Василева - Председател на
асоциацията и Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар на асоциацията, редовно
поканени и уведомени за дневния ред. По уважителни причини от заседанието
отсъстваха Димитър Ангелков, Людмил Кърджилов, Борил Караиванов, и Владимир
Петков.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Среща с Георги Апостолов, Приложни изследвания и комуникации, за
обсъждане на сътрудничество с БУА по различни теми от уеб бранша
2. Обсъждане на покана за подкрепа на WebLoz
3. Конкурс Български награди за уеб 2011
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе Среща с Георги Апостолов, Приложни изследвания и комуникации, за
обсъждане на сътрудничество с БУА по различни теми от уеб бранша
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да изпрати за подкрепа от страна на Фондацията подготвяното от БУА и
партньори Становище по Директивата за E-Privacy с конкретни предложения за
промени в закона
2. Поради липса на кворум да обсъди допълнително с всички членове на УС
възможностите за сътрудничество с фондацията
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъди предложението БУА да подкрепи провеждането на Ученицеския конкурс
WebLoz
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Поради липса на кворум да обсъди допълнително с всички членове на УС
предложението БУА да подкрепи имиджово събитието
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе организирането на Конкурс Български награди за уеб: план за работа,
провеждане на семинар
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Поради липса на кворум да обсъди отново отделните елементи в организацията на
конкурса
УС определи датата за следващото заседание 30 март 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.
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