Protokolo de la estrarkunsido de la 5a de majo 2010

Federacio EDE
Skajpe de la 20a30 ghis ia 21a30 (tagorderoj 1. ghis 2.1 inkluziva)
Retmesaghe en la sekvaj tagoj ghis la 12a de majo
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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1. Interna funkciado de la estraro
1.1 Dato, horo de la venonta estrara skajpumado
Merkredon, la 2an de junio je la 21a30.

1.2 Decidreguloj en la estraro:
Por ke decido estu valida, almenau kvar estraranoj devas subteni ghin.

1.3 Estrara retlisto
Ekde nun nur adresoj de estraranoj en ghi.

2. Pri la konsilio
2.1 Posteno de la kvar suplementaj konsilianoj
Guillem GOMEZ BLANCH oficialigita kiel politika konsilisto
Renato CORSETTI oficialigita kiel redaktanto de la politika programo

2.2 Politika programo
Chiu estrarano legu, lau la lingvaj kapabloj, la sekvajn tekstojn:
KOMENCA federacia programo farita en la franca (la *alia*)
http://www.e-d-e.org/-Nia-programo-?lang=fr ankau lang=it
OFICIALA federacia programo farita en 2004
http://www.e-d-e.org/-Nia-programo- (chiuj aliaj lingvoj)
oficiala FRANCA programo 2009 (redaktita precipe de Manuel)
http://www.europe2009.fr/?Notre-programme
oficiala GERMANA programo 2009 (redaktita precipe de Manuel)
http://www.e-d-e.eu/pageID_6263424.html
La statuto de la HUNGARA landa asocio
http://ede-hu.hupont.hu/11/alapszabaly

2.3 Rilato inter estraro kaj resto de la konsilio
Nun ne ankorau sufiche matura la funkciado. Ni unue fokusighu bone
funkcii kiel estraro.

3. Statuto / vizio / celo
3.1 Sidejo de EDE
Fabien pripensu, chu li volas akcepti la sidejon hejme.

3.2 Celo de EDE. Vizio pri la asocio
Ni unue diskutu kiujn chefvortojn ni volas en la celfrazo de EDE.

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

4. Financoj
4.1 Kontribuoj de la sekcioj
Shajne ni ricevis ilin.

4.2 Kio pri la membroj ekster sekcioj ?
La estraro pridiskutu la alighilon senditan de Fabien.
Bert:
Dume (provizore) forvishu en http://e-d-e.org/-Federacio« Kiu ne membras en landa asocio, ... Kontakti EDE »
Bertrand aldonu en la tagordo de la junia 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
Bert kontaktu Brunon.

5. Renkontighoj
5.1 2010-05-12 skajpa monata federacia laborkunveno
Bertrand organizu ghin.

5.2 Partopreno en la germana-franca E-kongreso en
Kaiserslautern.
Bertrand gratulu al Konrad pro lia bona teksto.

5.3 Jubilea kunveno en Alsóörs che Balatono.
Eugen petu helpon se li bezonas.

5.4 Fondo de pola sekcio dum GES en Wagrowiec,
Grandpolujo.
Eugen iru kaj stimulu la polojn.

5.5 Partopreno en la 95a Universala Kongreso en Havano.
Bertrand enketu pri la kontrakta ligo inter EDE kaj UEA.

5.6 3-a Somera Universitato en la franca kastelo Greziljono.
La EDE-federacio organizas la 3an Someran Universitaton (kaj do invitas).
Se Eugen venos ni faros tie fizikan estrarkunsidon.
La francoj, kiuj ne ankorau faris sendu la antaupagon al Bert.

