
KK 20/03/21 1/3

Francilia federacio
KomitatKunsido 20/03/21 je la 4a ptm

Partopreno

• Michèle Abada-Simon (MAS) ĉeestas

• Pierre Gauthier (PG) ĉeestas

• Marc Giraud (MG) ĉeestas

• Didier Janot (DJ) ne ĉeestas

• Aurélien Lestage (AL) ĉeestas

• François Lo Jacomo (FLJ) ĉeestas

• Didier Loison (DL) ĉeestas

• Marielle Martin (MM) ĉeestas

• Laure Patas d’Illiers (LPI) ĉeestas

• Guillaume Vera-Navas (GVN) ĉeestas

• Frantz Vichot (FV) ĉeestas

Ekde la antaŭa KK

La protokolo de la KK de la 29/01/21 estis aprobita kaj enretigita al https://esperanto.paris/komitat-
kunsidoj 

La Ĝenerala Asembleo ĵus okazis, la protokolo estas finpreparota.

Elekto de la estraro

• prezidanto (kaj Reprezanto pri Esperanto-France), kandidatoj : MG

• vic-prezidanto (nedeviga), kandidatoj : Neniu

• kasisto, kandidatoj : DL

• vic-kasisto (ne deviga), kandidatoj : Pierre

• sekretario, kandidatoj : LPI

• vic-sekretario (ne deviga), kandidatoj : Neniu

Voĉdono pri la tuta estraro :

• Jes=10

• Ne=0

• Sindeteno=0

https://esperanto.paris/komitat-kunsidoj
https://esperanto.paris/komitat-kunsidoj
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• Ne ĉeestas=1

• Voĉoj=10

La estraro estas aprobita.

Respondeculoj pri informkanaloj

La unua kanalo estas la retejo https://  esperanto.paris   la aliaj kanaloj reeĥas la informojn.

• Retejo DJ AL

• Facebook MG DL

• Twitter PG

• Dissendolisto amikaro LPI (MG)

• Telegram AL

• Amikumu MG

• Eventaservo MG (petos Marianne pri sia uzokonto)

• Duolingo LPI

• Meet-Up DJ

• Esperanto-aktiv (postaj informoj) LPI

Ĝisdatigi la diskutliston de la komitato pri la nova komitato: MG LPI

Respondeculoj pri agadoj

Ĉar multaj eventoj nun ne okazas, tiu estas iom teoria

• Kursoj : MAS MG FLJ GVN (Neniu ŝanĝo ĝis septembro)

• Agadoj kun Romo : MG

• Ludoj : AL kun JEFO, AL vidos ĉu eblus monate rete kun Romo

• Ekzamenoj : FLJ eble rete, FLJ vidos kun Katalin Kovacs

• Monata kafejo aŭ pikniko: GVN, kafejoj ne okazos dum longa tempo, piknikoj eble okazos 
denove en majo kaj junio

• ĥoro : MG (Ne okazas nun, okazos kiam eblos) 

• Prelegturneoj : FLJ

Sekvoj de la decidoj en ĜA

Kiu respondecas pri la farendaĵoj?

• Salono pri matematiko : FLJ helpe de AL MM, sendo de mesaĝo por peti homforton en ĉiuj 
kanaloj, organizo de fakaj kunsidoj

https://esperanto.paris/
https://esperanto.paris/
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• Modifoj en la paĝoj de la lokaj asocioj : DJ

• Mesaĝo por peti helpon en la sidejo : LPI

Agadoj

Retaj kursoj : plu okazas

Legorondo, koresponda servo, babilrondo kun Romo : plu okazas

Projektoj

Ili estos reviziotaj dum la venonta KK, vidu la liston en la protokoloj de la antaŭaj KK.

Venonta kunsido

KK okazas trimestre. La venonta KK okazos vendredon la 4an de junio 19:00

FINO DE LA KK
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