
EK 05/04/2015 Brusson dum IJF 

1. Ĉeestas 

Emanuele Regano (ER), Zuzana Kožuchová (ZK), Filippo Botta (FB), Alberto 
Vitale (AV), Walter Bruno (WB), Michael Boris Mandirola (MBM), Andrea 
Manfredi (AM), Konstanze Schönfeld (KS).

2. Voĉdonadoj

Oni voĉdonu por konfirmi la komisionan sistemon kaj voĉdonis favore 
unuanime.

3. Postenoj

ĉefaj: 

• Sekretario estas elektita AV 

• Kasisto estas elektita AM 

• Vicprezidanto estas elektita ZK 

ĉiuj estas elektitaj unuanime

komisionaj gvidantoj: 

• administra: (jame kasista plus administra komisiono): kasisto AM, 
sekretario AV kiel helpanto; 

• eksteraj rilatoj: ER 

• homaj rimedoj: KS 

• informado (jame sociaj retoj): MBM 

• teknika (informatika, retejo): AV 

◦ Helpantoj

• KS

• Michele Guerriero 

• grafika: ZK 

• kultura: ER 

◦ redaktado de Nova Sento: FB 

• IJF: ZK 

• ĉiuj la aliaj estraranoj helpos 

• Michele serĉos la ejon 

• subvencioj: FB 

• sendependiĝa procezo: WB 

◦ aliaj estraranoj kiuj partoprenos estu ER kaj AV 



ceteraj: 

• WB prizorgas la kontaktojn al lokaj komisionoj

• Michele (memoru demandi al li) kaj estos la duaj komitatanoj de IEJ en 
TEJO.

4. Decidoj 

• oni decidas ke la respondeculo de ĉiu komisiono peti al la partoprenintoj de la 
malnovaj komisionoj ĉu ili volas resti en ties komisionoj. 

• oni proponis al la sekretario enkonduki trello-n kaj oni voĉdonis favore. 

• oni petis al Michele Guerriero ĉu li povos viziti kurson pri manĝvardisvendado. 

• oni petis al Michele Guerriero ĉu li pretas helpi pri la retejo de IEJ, ĝia Wiki kaj 
retejo de IJF.

• oni decidas ke la prezidanto demandu al Vit (kaj se li ne povas, al Micaela) ĉu li 
volas esti la prizorganto de la junulara programo en la Itala Kongreso. 

• oni petis al la sekretario ke li ĝisdatigu la dosieron en Dropbox pri la datumoj de 
la estraranoj de IEJ. 

• oni petis al la sekretario krei retpoŝtliston. 

• la prezidanto sendos dudlon al ĉiuj la estrraranoj por ke oni decidas kiam 

okazos venontan kunsidon.

5. MJS 

MJS (ne okazu inter la 22a kaj la 24 de Majo pro ZK nek dum la tuta monato de 
Majo pro ER kaj KS) ĝi verŝajne okazos en la domo de MBM ekde la 29a de 
Majo (vespere) ĝis la 1a de Junio. 

6. IJF 

Propono: venonta IJF estu ĉe la maro kaj estu en suda regiono. 

7. IJK 

Pri IJK, la ĉeforganizanto estos Alekĉio (akceptante la proponon de TEJO) kaj 
oni petas al la prezidanto de IEJ skribi al Alekĉjo por kunordigi kun li, 
proponante kunsidon kune. KS proponis ke oni petu al la aliaj kunorganizantoj 
de IJK doni al la partoprenontoj eblon refuzi ke ili estu fotataj kaj ke iliaj fotoj 
estu publikigitaj en retaj medioj, tiu eblo estos plenigita kaj realigita sendante 
apartan mesaĝon al la organiza teamo (vidu proponon por JES 2015-16).


