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Dalyvavo:
Nariai: Aivaras Gasiūnas, Gabrielius Glemža, Justinas Archipovas, Ieva Rainytė, Povilas Joniškis,
Ugnė Griniūtė, Vytautas Butkus;
Svečiai: Donatas Repečka

1. Naujo Licėjaus Alumni Asociacijos logotipo klausimas
Trumpai buvo aptarta problema, kad Licėjaus Alumni logo yra "pasiskolintas" ir jį
reikėtų pakeisti. Iš principo, buvo siūlyti du pagrindiniai variantai - skelbti konkursą
naujam logotipui sukurti ir nedelsiant pakeisti dabartinį logotipą į baltą kvadratą, arba
palaukti, kol praeis dvidešimtmečio šurmulys ir tik tada spręsti šitą klausimą. Nors
Taryba sutarė, kad klausimas yra svarbus ir turi būti išspręstas, dauguma laikėsi
nuomonės, kad vertėtų palaukti, kol pasibaigs dvidešimtmečio minėjimas. Tokiu atveju
galbūt būtų išvegta informacijos, kuri yra siunčiama alumniams, pertekliaus

2. Sporto varžybos
Liceistas Donatas Repečka organizuoja bendras liceistų ir alumnių krepšinio ir tinklinio varžybas.
Numatytas laikas - gruodžio 21 ir 22 dienos (pirmadienis ir antradienis). Paskutinė data registracijai gruodžio 17, penktadienis. Vytautas Butkus atsakingas už informacijos paskleidimą Alumnams (FB).

3. Rinkimų klausimas
Aivaras turbūt konstruktyviausiai ir aiškiausiai išdėstė susidariusią situaciją. Trumpalaikė problema per šiuos rinkimus pasikeis net šeši Tarybos nariai (du trečdaliai visų Tarybos narių). Visų pirma, iškilo
tam tikrų abejonių, ar tiek žmonių iš viso kandidatuos ir visų antra, ar nebus labai didelio patirties
stygiaus, kai išeis kadenciją baigiantys nariai. Ilgalaikė (ir nuolatinė) problema - nuolat menkas
alumnių susidomėjimas rinkimais (nedidelis iškeliamų kandidatūrų skaičius). Šių problemų
sprendimo būdai: seni nariai turėtų apsvarstyti, ar nori likti Taryboje dar vienai pilnai, ar pusinei
kadencijai (be jokių abejonių jie turėtų dalyvauti rinkimuose), Siemens Arenoje esančiame Alumni
stende (žr. žemiau) turi būti teikiama informacija apie Asociacija, prie įėjimo dalinami lankstinukai
apie LA, dabartiniai Tarybos nariai turėtų asmeniškai skatinti Asociacijos narius aktyviai/(-iau)
dalyvauti LA veikloje.

4. Alumni stendas Siemens Arenoje
Stendo pagrindinė paskirtis - informacijos apie Asociaciją skleidimas ir naujų narių
registravimas/senų narių duomenų atnaujinimas. Taip pat prie įėjimo turėtų būti dalinami
lankstinukai su trumpa informacija apie Tarybą, jos veiklą, siekius. Visa papildoma informacija yra
suteikiama stende.
Už lankstinuką atsakingi - Justinas ir Aurimas. Taip pat buvo pasiūlyta į pagalbą pakalbinti Viktoriją
Gečytę.
Stende renginio metu Asociacijai atstovauja - Ieva,Vytautas, Gabrielius ir kiti tuo metu norintys bei
galintys tuo užsiimti Tarybos nariai. Reikėtų išsiaiškinti, kurioje vietoje Siemens Arenoje yra stendą
įrengti geriausią, sužinoti, ar bus galima gauti stalą, kėdžių. Taip pat reikės nešiojamojo kompiuterio,
poros plakatų, kurie leistų suprasti, kad čia LA stendas.
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5. IT Departamento klausimas
IT departamento aptarimas paliktas kitam posėdžiui (Arba Trečios Kalėdų dienos susitikimui).
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