
Protokolo de la estrarkunsido de la 17a de marto 2011

Federacio EDE

Skajpe en la vespero

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 Ghenerala kunveno 

G

 1.1 Iom pri la teknika organizado

Bertrand uzos pli modernan version de skajpo por ebligi tujklavumadon kaze, 
ke la vocha komunikado misfunkcios.

 1.2 Baza federacia programo

Fabien proklamis la rezultojn de la vochdono al la membroj de la administra 
konsilio:

10 por, 2 sindetenas, unu kontrau. La versio proponita do ighas la programo 
EDE.

 1.3 Estraro, administra konsilio

La sekcioj indikis siajn reprezntantojn. Pri la estraro malfacilas trovi sekretarion.

 1.4 Nombro de vochdonantoj en la baloto 

Lau la informoj peritaj de la sekcioj estas entute 71 membroj. Tio ne enkalkulas 
la membrojn de EDE-Hungario, kiu ne pagis la kotizon por ili. Cetere ili ne 
ricevis la balotdokumenton.

 2 Aliaj renkontighoj

A

Apenau traktita pro manko da tempo.

 2.1 2a GES 

2

 2.2 Politikaj diskutoj che balatona lago 

P

 2.3 UK (kiu kunordigas la tieajn EDE-ajn agadojn?) 

Eble Eugen.

 2.4 Somera universitato
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