Protokolo de la estrarkunsido de la 25 de januaro 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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1
1.1

Ĝenerala asembleo
Definitivigi novan statuton por sendi al membroj

Ni konsentas ghenerale pri la enhavo sed restis kelkaj aferoj por shanghi:
- kunfandi la du membro-kategoriojn "aktivaj" kaj "simpatiantaj"
- templimo por estraraneco: kvin sinsekvaj jaroj
- forigo de la mencio, ke la nombro de cheestantoj membroj (en la ghenerala
kunveno) ne estas limigita.
- reduktigho de la nombro de frazoj, char la informo, ke la kotizo estas
difinata en la interna regularo aperis plurfoje (nun nur en la artikolo
pri interna regularo)
Eblas poluri la redakto-manieron ghis mezo de februaro.

1.2

Finredakti kunvokleteron por la ĝenerala asembleo

Fabien finredaktu por tradukado franclingven la 30an de januaro...

1.3 Kiel fari por evoluigi la programtekston? Kiam balotigi
pri ĝi?
Bertrand kontaktu al Renato por, ke li evoluigu la tekston.
Ni balotigu la konsilianojn pri ghi jam komence de februaro. La baloto
dauros unu semajnon.

2 Kion la estraro opinias pri la propono de Johan
Derks
Jes, bone. Nur indus plibonigi la francan tradukon.

3

Alvoko al trapaso de KER-ekzamenoj

Fabien redaktos subten-dokumenton, kiun Bert povos aldoni en la retpagharo.
Nur gardi en la menso, ke la ekzameno ne estas senpaga (80 euroj) kaj tio ne
estas kerna EDE-agado.

4

Priparoli kongresojn en Italio kaj Bulgario

Eugen iros al Bulgario kun Robert.

