Protokolo de la estrarkunsido de la 2a de junio 2010

Federacio EDE
Skajpe de la 21a30 ghis ia noktomeza
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

Tagordo
1 Interna funkciado de la estraro.....................................................................
.....2
1.1 Dato, horo de la venonta estrara skajpumado.............................................2
2 Pri la konsilio..........................................................................................
............3
2.1 Politika programo..........................................................................
...............3
3 Statuto / vizio / celo........................................................................
...................4
3.1 Sidejo de EDE.........................................................................................
.....4
3.2 Celo de EDE. Vizio pri la asocio..............................................................
.....4
3.3 Diferencoj inter la franca versio kaj la esperantlingva che la retpagharo. .4
4 Financoj.........................................................................................................
.....5
4.1 Kontribuoj de la sekcioj.................................................................
..............5
4.2 Kio pri la membroj ekster sekcioj ?.............................................................5
4.3 Divido de la taskoj inter Bert kaj Bruno......................................................5
5 Renkontighoj.....................................................................................
.................6
5.1 Partopreno en la germana-franca E-kongreso en Kaiserslautern................6
5.2 2010-06-09 skajpa monata federacia laborkunveno..................................6
5.3 Jubilea kunveno en Alsóörs che Balatono...................................................6
5.4 Fondo de pola sekcio dum GES en Wagrowiec, Grandpolujo......................6
5.5 Partopreno en la 95a Universala Kongreso en Havano...............................6
5.6 3-a Somera Universitato en la franca kastelo Greziljono............................6
6 Membroj...................................................................................................
..........7
6.1 Publikigi parton de la estraraj mesaghoj al dissendolisto ede-eu................7
6.2 Publikigi che la retpagharo estrarajn decidojn.............................................7
7 Sekcioj...............................................................................
.................................8
7.1 Chu proponi lingvan reghimon al ili ?..........................................................8
La decidoj blue skribitaj estis vochdonitaj

1
1.1

Interna funkciado de la estraro
Dato, horo de la venonta estrara skajpumado

Vendredon, la 2an de julio je la 21a30.

2
2.1

Pri la konsilio
Politika programo

Elizabet laueble esperantigos la francan programon de 2009. Ligon al la
francligva versio sendis Bert.

3
3.1

Statuto / vizio / celo
Sidejo de EDE

Bertrand telefonu al Jean christophe Vincent por scii, chu li povas gardi la sidejon
en sia hejmo.
Bertrand sendu novan konsiston de la estaro al la strasburga tribunalo.

3.2

Celo de EDE. Vizio pri la asocio

Pridiskuti tion en Alsoors.

3.3 Diferencoj inter la franca versio kaj la esperantlingva
che la retpagharo
Bertrand evidentigu la diferencojn se ankorau estas kaj proponu korektojn.

4
4.1

Financoj
Kontribuoj de la sekcioj

Ni ricevis 500 eurojn el la francoj, 120 eurojn el Germanio. Eugen vidos kiom
eblas ricevi el la hungaroj.

4.2

Kio pri la membroj ekster sekcioj ?

Fabien modifetu la alighilon kaj ghi ighos oficiala.
Bertrand aldonu en la tagordo de la julia estrarkunsido
punktojn pri:
- kontaktadresoj de EDE kontakto@e-d-e.org kaj che http://e-d-e.org/-KontaktiEDE-?lang=eo
- chereta membromastrumilo

4.3

Divido de la taskoj inter Bert kaj Bruno

Nun Bert havas aliron al la spezfolio.

5

Renkontighoj

5.1 Partopreno en la germana-franca E-kongreso en
Kaiserslautern.
Inter 25 kaj 30 personoj partoprenis en la kunvenoj de EDE. Bonaj raportoj che la
retpagharo.

5.2

2010-06-09 skajpa monata federacia laborkunveno

Bertrand organizu ghin. Fabien raportu.

5.3

Jubilea kunveno en Alsóörs che Balatono.

Bertrand kaj Fabien proponu konkretajn programerojn.

5.4 Fondo de pola sekcio dum GES en Wagrowiec,
Grandpolujo.
Lancighas la afero. Bezonatas 1000 subskriboj por oficialigi la asocion. Eugen iros
surloken.

5.5

Partopreno en la 95a Universala Kongreso en Havano.

Elizabet mendu salonon, chu tra François Lo Jacomo, chu rekte al UEA.
Bertrand enketu pri la kontrakta ligo inter EDE kaj UEA.

5.6 3-a Somera Universitato en la franca kastelo
Greziljono.
Ni faros estrarkunsidon vendredon posttagmeze. Restas difini la reston de la
semajfina programo.

6

Membroj

6.1 Publikigi parton de la estraraj mesaghoj al
dissendolisto ede-eu
Jes. Bertrand kompilos.

6.2

Publikigi che la retpagharo estrarajn decidojn.

Jes. Per simpla aldono de raportoj.

7 Sekcioj
7.1

Chu proponi lingvan reghimon al ili ?

Dume ne, diskuto tute ne matura pri la afero.

