
RESUMO de ESTRARAJ VOĈDONOJ en 2010 

Kompilis: MJK.
//aktualigoj SMG
==============================

VOĈDONADO PRI LA ILEI-KONFERENCO 2011. ( 25.12.2009)   

Proponoj:
1) La Konferenco de ILEI en 2011 okazu en
HERZBERG – 1 persono
KOPENHAGO - 5 personoj

SINDETENO – 1 persono

2) ILEI kunorganizu simpozion kunlabore kun la Universitato de Kopenhago fine de la konferenco.
JES – 5 personoj
NE – 1 persono
SINDETENO – 1 persono
===========================
AKCEPTO DE LA REVERKITA TEKSTO POR LA INTERKONSENTO UEA / ILEI
(11.01. 2010)

JES – UNUVOĈE 
===========================
KOMISIITO DANA KONFERENCO (19.01.2010)

La estrara komisiito por la ILEI-konferenco en Kopenhago en 2011, kaj por la ligita simpozio estu
Radojica Petrovic.

JES – UNUVOĈE 

//li estas plie la respondeculo pri la Konferenco 2012.

===========================
LIBROSERVAJ KONDIĈOJ (20.01.2010) 

Propono:
La libroservo de ILEI ekde nun ofertos sesonan rabaton por mendoj de tri au pli da ekzempleroj de
difinita titolo. Trionan rabaton ĝi aplikas nur por grandaj libroservoj aŭ mendoj de pli ol dek 
ekzempleroj. La libroservo aldonas 10% de la faktur-valoro pro afranko, kiam la libroj devas esti
liveritaj al finaĉetantoj perpoŝte. En ILEI nur la kasisto eldonas fakturojn. 

JES – 4 personoj
3 personoj ne cheestis la vochdonon

==========================
NOVA REDAKTORO POR JUNA AMIKO (27.01.2010)

Pro rezigno de Stefan MacGill kiel redaktoro de Juna Amiko oni proponas transdoni lian postenon al
Juliana Vas-Szegedi el Hungario

6 personoj estis POR
1 persono ne voĉdonis   

//tiu transdono estas ankoraŭ efektivigata. 
====================
KUNSIDO DE FONDAĴO ZAMENHOF (29.01.2010) 



Propono, ke Małgosia Komarnicka, le sekretario de ILEI reprezentu ILEI ĉe Fondumo Zamenhof. Pro 
manko de tempo por formala voĉdono oni interkonsentas, ke se ne estos kontraŭstaro ĝis fino de la 
tuja dimanĉo la prezidanto de ILEI sendos konvenan dokumenton, ke ŝi reprezentu la Ligon.  

JES - UNUVOĈE 
//okazis
=======================
DECIDO PRI LA A-KOMITATANO POR ILEI (22.02.2010)

Propono: Stefan MacGill, la prezidanto de ILEI, fariĝu  la nova A-komitatano por ILEI ĉe UEA 

JES - UNUVOĈE 
=========================
BRAZILA PETO PRI RETA MEMBRECO (4.05.2010)

Pro la ŝanĝo de sekciestro de la brazila sekcio alvenis peto, ke la membroj de la sekcio pagu po 2 EUR 
kaj ne po 4 EUR pro la membreco 2010. //Ekde 2011 la kosto estos 4 EUR.

JES – 4 personoj
NE – 1 persono
2 personoj ne ĉeestis la voĉdonon  
----------------------------

KHK - PROPONO (11.05.2010)

La propono:
(la kandidatoj kiel P1 (nepre) kaj P2 (laueble); prioritato iru al landoj kie ni havas malvalidajn sekciojn
(LS), au kiuj estas kandidatoj por sekciigho (R) )

Armenio: (R) 4 proponitoj: 3 je P1 kaj 1 je P2.
Benino (LS): 5 proponitoj: 3 je P1 kaj 2 je P2.
Burundio (LS): 5 proponoj: 3 P1, 2 P2
Kongo DR (R): 4 proponoj: 3 P1, 1 P2
Kubo (LS): 2 proponoj: 2 je P1, sed tri pli bezonataj.
Nepalo: 1 propono: je P2, sed nur se vivsignas.
Serbio: (R), proponoj iru al P2.
Togo (LS): 4 proponoj: 3 P1, 1 P2. (1 jam solvita, do 4+1 solvus ilin)

Do, 17 kandidatoj je P1 kaj 8 je P2 = 25 entute.

JES – 6 personoj
1 persono ne ĉeestis la voĉdonon 

//En la fino ILEI subtenis 47 personojn el la kaso por 2010.

============================

ABONPREZOJ POR JA 2011 (11.08.2010)

Propono: subteni la samajn kotizojn en la jaro 2011

JES – 4 personoj
sindeteno - 1
2 personoj ne ĉeestis la voĉdonon  

==========================

PROJEKTO E125 (22.09.2010)



Propono:
ILEI subtenas la inciaton "Esperanto 125" por okazigi kursojn okaze de la 125-jara datreveno de
Esperanto en 2012. ILEI propresigu la proponon por akiri partnerojn; kaze ke tio ne sukcesu, ILEI
mem pli modestskale gvidu ĝin. 

JES – 6 personoj
1 persono ne ĉeestis la voĉdonon 

============================

NOVAJ PARTNEROJ EN NIA RETEJO (28.09.2010)

Propono: aldono de novaj partneroj en nia retejo, sub Instancoj / Partneroj

PROPONO 1
ILEI aldonas Kastelon Gresillon al la listo de partneroj, kiuj aperas en la retejo de ILEI.

JES – 6 personoj
1 persono ne ĉeestis la voĉdonon 

PROPONO 2
ILEI aldonos al la partneroj AIS kaj ISAE, post konsultigho kun ili.

JES – 5 personoj
SINDETENO – 1 persono
1 persono ne ĉeestis la voĉdonon 
=============================

EL LA PROVIZORA PROTOKOLO EL HERZBERG (14.10.2010)
 (oni testas la retan voĉdonejon Doodle) 

Jen la proponoj, ĉiuj unuanime akceptitaj de la tri partoprenintoj en la kunsido en Herzberg: 

1. La Estraro proponas por Honora Membreco en 2011 du personojn.

JES UNUVOĈE 

//nun sekvata; tio postulos malgrandan modifon de la regularo pri honoraj membroj.

2. La Sekretario, Kasisto kaj Prezidanto lauofice disponas je la plena membroregistro de ILEI.

JES – 6 personoj
NE – 1 persono

3. La sekretario disponigu al la prezidanto la plenan membroregistron ĝis okt 31,2010 

JES – 4 personoj
NE – 2 personoj
SINDETENO – 1 persono

4. La bazo por membriĝo estas la loĝlando (min. unujara loĝado) 

JES – UNUVOĈE 

5. Paperaj membroj je peto ricevos aliron al la reta IPR

JES – 6 personoj
NE – 1 persono
=============================================================


