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CH-210 I l-a Ciraux-de*Fr:nds
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Ilebruaro 1990

êr,r-lnnRlA KUNvENô-ilpe*-A* -ia 
î,unr;Ëo

Lgl*qi Bernu

Q*t*i Sabat*n, la l7*an r{e marto 1990

Kunveng-ig1 f{otelo METR0P()LE, salono II, Zeughausgasse 26, j0tt Berno

Horaro: ü9hfiÛ: Malfermo de Ia salono kaj in.stalado <Je Ia libro*servo kaj cle aiiaj
§tanë;ti: Ëkspr:zicir:ntol aù vendontoj cle doLunrentoj bonvolu anonci sin skribe aii
telefone al la prezidanto §is la l0*a de njartô"

tûh[t0: Kafurrro kaj irrterkona babi]ado

10h30: Malfermo de la ôenerala Kunveno
Tasordo statuta

ôstxala Kûfr-v eiE ap-tri nTa-en S ETt'-Iÿg9-.lT,prTfo)I
D) Rapr:rto de la Clentra Korrrit;rto.rLrerinte en SES infornras, februaro,c) Irinanca raporto aperinta en SËS informa:, februaro.
!] Raportô de la kaskontrolantol aireünta en sES in f orrnas febr uaro.
d)
e)

posï r ô_G r\,1 Ë, zA :§qg§â fd g
l4htü-l4h$5; Kgel funkcias VIDEOTf.X kaj kiajn servoin
esperanrl.-, kun*dumânffiî-i,* "R. rilcr, kiin
MELLif,ül kaj Franz BRUCGER.

Raportô cie la komisionoj.
L.lekto de rrtembro de ia Konflrkto*Komisiono por anstataùr la dernisirnton

Âlfred WENC[]{' Kaùzo de ii:r tjernisio: rna.ljuni$o. Ôrr-rl atiaj eiektitr:j Ouùiigir ri"i,
f unkcir-'r"r.
f) lluSeto l":aj kotizoj pcr la venonte jaro. La Cenrra Komitato proponas, ke lal<ct:2,:j rcstrr ia sai"rrai"

Ël Propo:'r*i. (Ne atvenis propoi',oj §is la sratuta linrdat'o.).\
tl t.tl\'ÊrSârcJ.

I ?hü0 aü seeble pli frue: Fermo de la ëenerala Kunveno.

12h30: fggnanÊo (i\4enLro; anoricora j en [a venonta sES rnformas).

15h00-l5hrr5: Recitalo <ie Nikolin.
kun speciata sîrpiizâ,: preffieroîr

Si prezentr:s kant*in el sia
§ia lasta kasedo; Luikantoj.

§i povos a{p*rti al
e$p€raü1r§ü:i Angello

tu trrmnela. rrpertu;:-ro,

$'tu:i'"'*r1çut kaj Ia ta

GÂCOND}

16h00: Adiair;r tr-urro kaj babilado.

l6h3û: F*ri-nô dç: la lilrroservô kaj de la standoj.

gssgr!! La--pr-ezidanto esperas, ke rnultaj S{:S-..:noj êeesî;rs i;,:
tutcerte tre all*gan posttâgmezon.

{Claude

E§PER.SANTO-§OCIETO
INFORMÀS
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svïsÀ Ë§Fâe.e"s§-§ocr§T0 ( §*§ )

I*a subrkrilli*tajl

i,, Hargrlt srrldlnr $§rtËnstr. t, 3ûrlg 6u"n hêj
fi Ernsü ülsttti, f*aurstr, 1?1 5?ûü Brugg,

kunsidie la g-an de fabruaro 1.**û en La dcaa:icil* Ce s*ro srnat vo* §ay
*n Ûtreruplril ;rror reçizii L* lii:.rr:tenadcrn âe svi*a sï*iæranto*§qn:iets {§gs}"
p$§t detela k*ntrol* ni porris k*nstetia ]ce

* la s*ldoj sl }a *n*.*üa i*ro *sbis _$uxte transpreni,raj,
- la prexentita jarkalkuïo kaj 1* i:i"tan** ie ta 31*a d* dacesbro LgSg

rexultnq eL laüorle farita lilrrotcna*c,
3.a e* la bilænc* *nLertëàbaj akt.ivoj *) *etas.dokræ*ntit*j per nal,3,çl-pnrvlioj kaj }:ank*-eltirojr

- la 1àbret*n*.'3r: *astas **r{eËæ kai me}Cek farltæ*

Ciuj en- kâj *I"pagaj *fektivi§le pere de kur*nta kanL+ te ssa.

*iveng:rore ni knntr*lis pruvil,.:jn kai en*kri.bojn. 3li âiuJ estis horekteregisàritaj,

ta Jarkallcul* prezenè*s enspcu*jx rle Fr. l*r3?9.1s
el*S,esoj& d.e rFr*_ jijd53.3ç.

Bt tic) rFs*J1+&*-*-..- +ajrt+ d+ Pa'. {xg?5.&-i --
, %

i

i f,a hitan*o at*s**,s aktf,tloj* ,J*r gr. A?r6tt.35
pasiveijn tt* .{r, 4r*1.?"5fi

Sakve ** tio ÊrÊ*eilti$ô§
je 31.L3"1*$9 kn1:italo de r:., Ë?*1ûÿ.jàâ

;lI s§§ p.l,ue apertênô.ç ]a tle! â#*&te {itÊsst§4, FÀ}i.r'lâ,rdfr (anteùs:
Elk*ngresa hapià*ICI). *i rexnlti* sl la gxjn*,1e la {i4-e i}niversal*
KançJreso âe Eç.or:r.tnt* t??î g!'i îrlr*Êrno kal *urnt.§i* ta
3L-an *e deeexi:r* L*ià3 je l§**-l?t§{5:Lfu

Ëcasà*arinria g:arta 11* tiu 8i Rxsenyn x&F'§T. T.*:i nêreê pr* grüix),--r
ktrnslstas El k*se*abligaeii*J de §vi*a tropt:l* l*aniça en §etLln:re:ns {spn},
kiuJ trctri$"ls en la uranoj rle s*ra i(urt *rautert ên Giubiasco" foar]
ekz{stan?a d*keraents la Lnter*ae ri* tiuj ohliqaciojl almenaù por 1a
j*re 198§, esti.s enk;caâsit* d,* s*r* Çrsutert* prl la r*rstad* de La
i.ntersse por la Jar* 1S&S pliaj ekra**noj âXportos k3.*rsc*n"

S§§ n*n klofx:t<las rieevi rle s*r* iSrer:terË" kaj }a bilajn kaj La enk*eiqit*r1
interezon.

L* ï<.ask$nlralant*j psr)prys16s al 3* Ç*re.raln hrsnv*no de siis rrproi:i ls
j*r1<alkrrl*n L9§ÿ !r*j la i:ilrnn:a:r J* La 3L*a ele **{er*hro 1â*9 haj :nErl§ar§i
La kasisttNt s*nL*mp* *sprl"m*r.rtæ a3 ç-r*r §rnst von '$ay }a sin*eran dank*a
Ër"a àa bosre faràta lal"rt:ra drrir 1,* tut,* jar*

Sera kaj §ruqg, rxlze de februaro 1S**

Lâ kâskrlr?t-r*tantoj I

. 
i,Âtü,.r 

Tri 
t §u*.tl <{.é.'t.§ 

§u.k6'
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FIN*NC4, R.Ae§LRrCI

. En Ia financa raporto ni ne ripetcls tion, kion ia kaskcrntrolantoi kaj la bilanco
klare priskribas. Ni prefere ir,rrnigu riklan prinkton.

Kio piei.frapas, kiam oni analizas la i<ontojn de Sf.S, tio estas la neuzo de la
rnonsumo antarividita pol la propag,anclo l<aj varbado, kaj ta iimigita uac de ia sumo
dediêcta al administraj kostcj. Jaion past jaro ripetiâas tiu feiomenô, kiu prLrvas,
ke SES rnerfl ne reale aktrvas. eia sratur{r celo estas: "Drsvastrgi en'Svislândo la
Itngvon Esperanto kai ktilturr §rn en fiuj manieroj" kaj "Kunlabcri âù rltati kun aüaj
esperarrto-organizajoj". Fakte 5ËS ne povas mern plenumi sian sraturân celon. Tjai
daure ekzistas neuzita fonduso por la centfara iubileo de esperanto, kiu restadas en
ia kurania konta sub Ia forrno de sllmo de pli ol I,S0û,* frankoj.

Estas konate, ke pro la agada stâgno de S[S, Kultura Centro Esperantista
devis transpreni task<;yn, kiuj lairstatute ne devus esri §raj. Trai la tuta frnanca pezo
de la fesiado de ia centjar;:' jubileo de esperanto, de la esperantô-propâsando, de l;r
funkcrado de la perkr:respondaj kursoj. rJe la respondr: al infornrpetol, ktp., sarf;aspli kaj plj ia kontojn oe KCE, dum SES konas gajrrojn fakte rnensoga;n.

Analizo rie la reaia situacrc koncir:kas ai ia ktnstato. ke SIS ne esras etripita
por plenurni aktrvecoin, 

_kiu 
jn fakte pienurnas eu KCE, ôu la lokaj esperanto*societoj.

Tial 
. 
la buf,eto por i 990 proponos sr:bvenciadon al agadoj, kiuj koresponclits al la

celoj de SES. Tiei marki$os la reala kunlabr:ro inrer SES kaj la esperanto-organizaioj
de Svrslando.

oCo-

RAPÛRTO DE LA CENI'RA KOMITATÛ

Foresto de Ia §enerala sekretario
Andy KÜ§IILI dum ia plirrrulto de la iaro i9g9-a restadis en l\4oskvo pro

LtUdaj t*qasj,.Tlal la sekretaria aktiveco de SES fakte rekornencrflis ntrr Jine de la
.iaro 1989-lr, post lia reveno el S*vetio. §ed nr ne forgesu nrencii, ke Ând,r'KüNZLI
lntÊrrômpls sian restaüôn en 'll.uslando pcr povr êesti la §eneralan kunvenon kaj
re.daktj ties protokoion.

Rilatoj kun la aùtoritatoj
La sekretario kaj Ia preztclanto havis la akazon sendi leterojn ai publikaj kaj

movaderj instancoj en* ka1 ekster-landeij, esprimante la §eneralan vidpunkton .ie li
svtsaj e§Deranristoj. i3l<zempie la okaz-aioj en la orrentei;rop;ij landoj ne povis restr
serl reagû llanke de 58.§. Ânl<air ësperanto-grrrpu'l sentls la bezonon ne resti pasivaj
antaù i.:l aktuol;ri eventoj. Estas bezonô iiavr agadprincipojn. kiuj difinu la
rectproka jn resnonder:ojn de §f:.5 kaj rjc la lokaj societoj por la rilatoj l<un la
ü.ùtorltatoj. Tiu dis!<r-rttenro llovùs eniri ia tagorclon cle kunsido de la Federa
Konsriro.

!y1l3 §spqrantft§,qvUg kai s§§*11jgïlgs
Ni esprirnis niân vidprt*ktcn en la iai:uara SE,S informas koncerne al Ia revrra

dei"nando" Ni rnulte dankas al Anires RICKEIL pro la mocJela laboro plenumita sisriun kai esperas darlre povr kalkuti pri li;.:i helpo kaj konsiloj en la ïci-ronta jalo.
Estas intèrese korrstati. ke ai nla februara SE.§ inforrnas aldonisas dokurnéntoj
ricevitai Ce Internacia-Hsperanto*§emajno okazsnta en Nico k-aj cle Kulturi
Esperanto-Domo en Grésillon. Ancrrci§rs aiiaj dr:kumentêj. La forrnr:lr: sajlas
korespondi al bezcno. Ni estas kontentai, ke rrr pûvrs eksperimenti sin antai, la
$enerala kurrveno.

Ôenerala kunveno
L;r (lenrra Kornttato decidis, ke se neniu Joka grupo aù aktrva esperantisto

pret;rs inviti al sie rtrbo lo §eneralan l<unvenon de SES, tru ôi okazos pi,nc,pe en
Berno. §Jr do iarn riurr atenCas invirpi-opt:non por lg9l.

(Daùrigo de la raporto eTl Ia mart;i SES-informas)


