
TAGORDO

Estrarkunsido de ILEI, oktobro 2010

Herzberg, Germanio, Okt 10-12, 2010
Atendataj: Stefan MacGill (SMG), Radojica Petrovic ( RP), Zsófia Kóródy ( ZK).

Neĉeestontaj estraranoj indikitaj sigle en la tagordo estas petataj anticipe sendi raportojn/proponojn. 
Aliaj siglitoj estas invitataj sendi informojn/petojn.

Dimanĉevespere, Okt 10 

1. Malfermo kaj Bonvenigo

1.1 Bonvenigo kaj konfirmo de tagordo.
1.2 Protokolado kaj raportado.
1.3 Protokolo el Roterdamo, kontrolo de decidoj (SMG)

2.10 La bazo por kotizotarifoj (origino, logxloko auw lando de LS?)
2.11 Kondicxoj kaj eblecoj por havi ambauw variantojn de membreco samtempe (retan kaj
paperan)?
4.7 Futuro de svedaj bankokontoj?

2. Sekcioj kaj membraro

2.1   Laŭlanda membrostatistiko por nuna kaj antaŭa jaro (sekretario liveros) 
2.2 Analizo kaj planoj por varbado: retmembroj, paperaj membroj, dumvivaj membroj.
2.3 Honoraj membroj – proponoj 2011.
2.4 Manieroj kompili, regule ĝisdatigi kaj sekurigi la membraron. 

 Akceptigo de principoj kaj laborpraktikoj
 Kunadresa storado, senadresa storado, pasvortoj, aliroj

2.5 Sekcioj, bone kaj nebone funkciantaj.
 Bone: Brazilo, Ĉinio, Francio, Germanio, Hungario, Korea R., Pollando, Ukrainio. 
 Bezonas atenton: Britio, Irano, Rusio (JH/RP)
 Malcertaj – demandoj starigotaj al KM – Brazilo, Finnlando, Ukrainio.

2.6    Aliĝpetoj de sekcioj, planoj por reprezentantoj. 
 Ricevitaj petoj: Hispanio, Serbio,
 Ricevindaj petoj: Armenio, Kongo DR, Meksikio, Argentino
 Reprezentantoj: Bulgario, Slovakio, latinamerikaj landoj, Vjetnamio…
 Pretigo de gvidilo pri fondo de grupo kaj nomigo de reprezentanto.

2.7 LS raportoj 2009 kaj 2010
 Nova demando por 2010: enlanda distribulisto? Helpo starigi hejmpaĝojn? 
 Meĥanismo ke sekciestroj ne perdu tempon ĉe demandoj responditaj en 2009. 

2.8 Komunikado kun sekcioj kaj membroj.
 Listoj, Facebook, Ipernity.

2.9 Kontinent-nivelaj iniciatoj: Latinameriko, Afriko, Azio.
 Seminariaj sekvo-planoj por Latinameriko (RP/MS)
 Enplekto de fakaj kapabloj ĉe kubanoj (JH) 
 Afrikaj planoj por 2011 (RP)

2.10 La bazo por kotizotarifoj (origino, loĝloko aŭ lando de la sekcio?) 
2.11 Kondiĉoj kaj eblecoj por havi ambaŭ variantojn de membreco samtempe (retan kaj paperan). 
2.12 Aliaj ofertoj ĉe la reta membreco – aldonaj son- kaj vid-materialo – plia ofteco? 



Lunde ekde 9 atm, Okt 11

3. Komitato kaj komisionoj

3.1 Kompletigo. Resumo pri nomitaj komitatanoj.
 Mankantaj komitatanoj: BE1, BR4?, GB0*, CZ1?, CN2, IR0*, IT+1, KR2, HR?,

CU?, SE1,… * = unue devas prizorgi kvin membrojn.
3.2 Organizado de la komitata voĉdonado pri kubaj decidoj. 

 Malneto de la voĉdonilo (SMG) 
 Plano por pretigo de la adresaro, sendolando (KM?)

3.3 Enkonduko de reta voĉdonado. 
 Ebloj ĉe retaj servoliverantoj aŭ ĉe Guglo, Yahu, E ĉe I... 
 Bezonoj: alireblo, sekreteco, rekontrolo, aŭtomata nombrado… 
 Alternativaj planoj per reta voĉdonado, kiel antaŭvidis la regularo. 

3.4 Regularaj modifoj
 Pretigo de gvidlinioj por la komisiono
 Modernigo de helikpoŝtaj postuloj – anakronismaj limdatoj 

3.5 Komisionoj – raportoj: Lerneja Komisiono (JH), Terminara Komisiono (RP): Universitata
Komisiono (DC); UN Komisiono (RM), Scienca Komitato por IPR, aliaj...

4. Financo – komenca traktado

4.1 Spezoj por 2009 - Kasisto liveris. Stato de sveda revizorado. NL en ordo. Afiŝigo.  
4.2 Raporto pri la stato 2010 laŭ la nunjara buĝeto. Kasisto liveras. 
4.3 Antaŭplanado kaj buĝetoj por 2011 – retkurso, oficisto, aliaj revizioj. 
4.4 Kasoj kaj fondaĵoj, bilanco, Koleghelpa Kaso. Donac-kampanjoj. 
4.5 Konferencaj spezoj kaj buĝetoj. 
4.6 Financa disponigo de UEA por sekva jaro.
4.7 Estonto de la svedaj kontoj.

5: Estraro

5.1 Ritmo de taskplenumado. Neplenumataj taskoj, kiel trovi volontulojn. (SMG)
5.2 Difino de taskaroj de estraraj postenoj. Tekstoj ekzistas por sekr, kasisto, prez.
5.3 Pretigo de la sekva estrara jarraporto. (KM, SMG, ĉiu) 
5.4 Estrara komunikado kaj funkciado; laumonataj planoj, afiŝigo de bazaj dokumentoj, regulaj 

retkunvenoj.
5.5 Financado de la estrara laboro.
5.6 Strategio kaj vizio por la ligo: “Kia ILEI en 2015?”
5.7 Loko kaj dato de sekva estrarkunsido – printempo 2011?

Marde ekde 9 atm, Okt 12, posttagmeza fino.

6. Konferencoj

6.1   Pasinta konferenco, efikoj, financa rezulto, sekvendaĵoj. (kontribuo AM bonvena) 
6.2   Sekva konferenco: LKK, buĝeto, kotizoj, aliĝiloj, informoj, liverplanoj (RP) 
6.3 Simpozio, seminario, lingva festivalo – suplementaj eroj. (RP)
6.4   Postvenontaj konferencoj. (RP) – proponoj, decido pri 2012 ĝis jarfino! 
6.5 ILEI-agado en la sekva UK: TdL, budo, IKU, simpozia postsekvado.



7. Movadaj rilatoj

7.1 Rilatoj kun UEA kaj la Strategia Plano. (SMG)
7.2 Rilatoj kun TEJO, AIS, SAT, ISAE, LIBE ks. (ĉiu) 
7.3 Rilatoj kun retejoj: E@I, lernu net, edukado.net, Springboard, AKEL, Interkulturo... (RP)
7.4 Rilatoj kun kurscentroj kaj eventoj: Herzberg, Gresillon, SES,…(ZK/RP)
7.5 Projekto Esperanto-125. (SMG)

8. Eksteraj rilatoj

8.1 rilatoj kun FILPV, AATE, aliaj (DC)
8.2 rilatoj kun UN, Unekso kaj iliaj naciaj sekcioj (RM)
8.3 Starigo de moderna eksterenrigarda multlingva ILEI-retejo. (tekstoj, teknologio) (SMG/RP/ZK)

9. Eldona agado

9.1      Simpoziaj kajeroj – principaro (verkita), enpaĝiga gvidilo (verkota) (SMG/JN) 
9.2 Detala Gramatiko. Pago kaj stokoj? (JB/ZK). Unu ŝuldata al AB! 
9.3 IPR – verkado de enkondukoj (JN/SMG)
9.4 Juna amiko (GK/SMG)
9.5 Aliaj planoj – rezultoj de SPSP? Gvidilo pri subvencipetado? (ZK)

10. Eduka agado

10.1 Lerneja agado, projektoj, kunlaboro, registrado de klasoj. (JH,ZK, ĉiu) 
10.2 Instruista trejnado, planoj, UAM, reta trejnado. (ZK,SMG,KK,IK...)
10.3 Ekzamenoj, KER, ILEI, estontaj sesioj, eldonaĵoj, diskonigado. 
10.4 Universitata agado. (DC)
10.5 Aliaj edukaj iniciatoj. (ĉiu) 

11. Aliaj temoj


