
Protokolo de la estrarkunsido de la 20a de oktobro 2010

Federacio EDE

Skajpe de la 20a50 ghis la 22a15 

partoprenantoj:

• Bertrand HUGON : prezidanto
• Eŭgen MACKO : vic-prezidanto, konsilisto pri Germanujo kaj orientaj 

landoj
• Fabien TSCHUDY : sekretario
• Elisabeth BARBAY : vic-sekratario
• Bert SCHUMANN : kasisto, konsilisto pri internaciiĝo kaj retejo
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La decidoj blue skribitaj estis vochdonitaj



 1 Politika programo

 1.1 Nuna stato

Konsilianoj vochdonas: ili ordigas la paragrafojn de la renata propono de la plej 
shatata ghis la malplej shatata. Bedaurinde, ke ne chiuj sciis, ke eblas ne chiujn 
paragrafojn ordigi.

 1.2 Pri aldonoj

Post  la  27a  de  oktobro,  Renato  proponos  novan  version.  Tiam  ni  sendos 
alvokon che ede-eu, ke homoj sendu siajn aldonproponojn al  Fabien (kopie al 
Elizabet). Ni lasu al ili oficiale unu semajnon por tio. Poste ni vochdonigos la 
konsilianojn por scii kiuj aldonproponoj estas plej popularaj.

 2 Statuto
Bertrand telefonu al Eugen pri tio.

 3 Raportoj

 3.1 Pri Alsoors

Fabien sendu ghin en la dua semajno de novembro

 3.2 Somera universitato

Elizabet esperantlingve resumas la raporton de Marcelle.

 4 Ghenerala asembleo
Jenaj  punktoj  estas  konsiderindaj.  Malfacilajhoj  estas  antauvidataj  por 
vochdonigi tiujn, kiuj ne havas retaliron au ne parolas Esperanton. Vershajne ni 
devos bone trakti kun la sekcioj.

 4.1 Financa raporto

 4.2 Morala raporto

Ghi estu mallonga char ghi devos esti tradukata almenau al la franca.

 4.3 Nomumo de novaj konsilianoj

Tion faru la sekcioj antau la ghenerala kunsido



 4.4 Baloto de nova estraro

 4.5 Vochdono pri la politika programo

 4.6 Vochdono pri statuto

 5 Varbilo
Ni daurigu la diskuton retposhte.

 6 Venonta estrar-skajpumado
Mardon 23an de novembro je la 21a.
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