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N-ro 5/1995 SEPTEMBRO-OKTOBRO

SVISÀ ESPERÀNTO-SOCTETO

êrNeRÀLÀ KUN\rENo 1995

Ia 1 1 -an de marto
en hotelo Steghof, Luzern

PROTOKOLO

Malfermo 1O.15h
Prezidanto: Perla Martinelli

Claude Gacond, vJ-cPrezidanto
Ernst von May, kasisto
Angelo MeIlini , sekr. protokolanto

ôeestantoj: 17 kaj pli malfrue 19 personoj,
eI kiuj 18 membroj.

PerIa Martinelli bonvenigas
Iaù tagordo.
1 ) Tagprezidanto estas, laù proponoj,
êi mem. §f proponas Angelo Mellini kiet
protokolanton kàj arcô Bednark kiel voâom-
branton.' La kun§ido akçgptao Ia du proponi-
toj n.
2l Senkomente kaj unuanime oni aprobas
1a protokolon de la §enerala kunveno en
1994-
3-5 ) Komunikoj de Ia prezi-danto. I"loraIa
kaj financa raportoj. La jarkàlkulon k4j
Ia bu§eton publikigis Ia kasisto en "SES
INFORMÀS''. Senkutpi§is David Büh1mann,
Tazio Carlevaro, Verena Chaves-l{alderrMar-
grit Guldin, Elisabeth Lauper, Lilly Schae-
reri Giorgio Silfèr.i
Orientado pri la unua jaro de pre2'idanteco,
kiu estis malfacila, sed sume pozitiva.

Ia membraron
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Kelkaj aferoj estas bone survoje.Nia planado
moviÇas en Ia kadro de l-a tri-jara mandato.
Speciale estas rimarkinda Ia seminario fa-
rita en la unua jaro de Ia prezidanteco.
Orientado pri Ia 3 novaj membroj de Ia
Centra Komitato i Tazio Carlevaro ( tiôina
regiono), Nicole Margot (romanda regiono),
AngeIo Mellini (alemana regiono).Bedaùrin-
de ni ne havas reprezentanton por la ro-
manêa Svislando. La Centra Komitato nun
konsistas eI Perla MartineIIi, Claude Ga-
cond, Ernst von May kaj la menciitaj tri
personoj
Orientado pri la perdo de la sekretario kaj
danko al Ernst von May, kiu intertempe hel-
pis.
Danko kaj aplaùdo aI Fritz Liechti,
fervore redaktis SES INFORMAS.

Orientado pri Ia problemoj kun la agentej o
ARGUS, kiu ne laboris tre bone kaj la ne-
cesa interveno.
orientado pri 1a etaj retuêoj de la statu-
to kaj pri la êan§o de Ia adreso de SES.
Por havi stabilecon, Ia nova adreso kaj ju-
ra sidejo estos ôe'CDELI/urba biblioteko
de la Chaux=de:Fonds, kie estas la arkivo
de SES. Tiamaniere êan§o de prezidanteco
ne kaùzos samtempe ankaù êanÇon de la ju-
ra sidejo.
Claude Gacond subtenas êi tiun sidej on kla-
rigante, ke SES estas tipe ligita kun KCE
kaj CDELI. La korespondadreso restos ôe 1a
prezidanto.
oni ankaù deklaras, ke oni povus submeti Ia
tekston de la statuto simple en la franca
Iingvo. En kazo de tradukproblemoj êiam va-
Ioras 1a franca versio.
Plue oni atentigas pri mankanta punkto en
nia statuto: ni estas liqitaj kun UEA kaj

kiu
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UEA estas ligita kun UNESKO. Do, ankaù ni
rajtas havi reprezentanton ôe UNESKO, nome
1a UNEsKO-komisiono en Çenevo.Necesas fiksi
tiun punkton tute jure en nj-a statutor por
ke ni estu reprezentataj êe Unesko, kiam
Unesko entreprenas ion en nj-a lando.
Orientado pri }a studo de la unuigo de Ia 2
instancoj: SES-estraro kaj CK, kiu ideo ve-
kis diversajn diskutojn, nome opiniojn de
Nicole Margot kaj. Fritz Liechti kaj Ia de-
mandon de Sonja Brun pri para aù malpara
nombro da membroj en tiu instanco.La kunve-
no aprobas l-a ideon havi nur la CK-on, kie
estu reprezentataj êiui tri lingvoregionoj
(14 voôoj porr 1 kontraù, 3 sindetenoj).
Venontjare Ia êanÇo de la statuto estos sub-
metita al la §enerala kunveno.
La prezidantino emfazas, ke en Ia pasinta
jaro oni sukcesis redukti la deficiton de
4750 frankoj aI 61 B frankoj .Krome êi insis-
tis êe la kasisto, ke Ia buÇeto 1995 estu
en egaleco; êio tio sen redukto de servo
kqj ien altigo de ta kotizoj. êi vokas Ia
'!GK, aprobi Ia bilancon kaj la bu§eton.Post
tiu alvoko levi§as forta diskuto. - -En la
bu§eto staras 3000 frankoj sub la globala
titolo "informado, varbado". Sed taù in-
terveno de Claude Gacond en tiu sumo estas
entenataj 1 500 frankoj por nova "gramatiko",
kiun 11 volas eldoni. Kaj Pranz' Brügger in-
dikas, ke en Ia 3000 feankoj ankaù estas
400 frankoj por fa "tago ikso". .Do ankoraù
restas je, dispono de Ia estraro nur Fr.1100.
Se onj- ne detalas tiujn sumojn la'GK neni-
am scias, ki-om da mono vere estas je dispo-
no por varbadi kaj informadi. Jam aprobi-
taj.n servojn oni devas indiki en la bu§eto
kiel rezervitajn sumojn por difinitaj 'tas-
koj .
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La prezidantino volas konsideri Ia rimarkojn
en la'sino de Ia estraro. On-i konsentis altigi Ia
buÇetitan stlnon je 1500 frarkoj kaj sekve 1a buÇeto
indikas tiun sumon kiel.perdon. Tamen altj-go de 1a
kotizoj ne estas en konsidero. La bilanco kaj 1a bu-
ôeto (êanâita) estas aprobitaj kun 15 voêoj por kaj
3 voêôj kontraù.
La prezidantino bedaùras, ke nur nralmultaj membroj
de la lokaj grupoj estas samtempe mefnbroj de
SES kaj êi vokas La SES-anojn varbj- pli da
membroj por SES.
En Ia kampo de informado kaj publikaj rila-
toj Ia seminario de Marco Picasso devus mon-
tri'fruktojn. La lokaj grupoj devus ekvarbi
Iaù la instruita metodo. D-ro Picasso, mende
de SES, verkos taùgan resumon.
SES, kiel Ia svisa societo por Ia informado
pri la fenomena esperantorkunlaboros kun KCE
kaj kun LF-koop. SES intencas esti pli akti-
va ene de UEA.

JES, la svisa junular-organizo ne p1u rice-
vas mondonacon. KieI la aliaj monpetantoj,
JES ekde nun ankoraù havas rajton por mono,
sed ôi devas submeti al la estraro difini-
tajn agadplanojn antaù ol ricevi la monon.
JES ankaù devas esti -pli bone prizorgita,no-
me Ia prezidanto almenaù devas ricevi regu-
le SES INFORMAS kaj ankaù formalan inviton
aI l-a ôx ae SES. (La prezidantino de SES in-
formos Tazio Carlevaro, kiu prizorgas la eti-

Ernst Glâttli laùtlegas la kasrevizoran ra-
porton kaj 1i atestas aI Ia kasisto modelan
Iaboron kaj proponas malêar§i lin.
La GK akceptas 1a malêar§on
ôirj pasintaj regionaj kunvenoj sukcesis.
Novaj datoj: Romandio 9/10-a de septembro 95,
Tiêino 101'l1-a de februaro 1996, LCDF inter-
lingvistika seminario 112-a de marto 1996.
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617/B) Kiel nova sekretario estas akceptita
unuanime Angelo MeIlini-.
Elektita kiel UEA-Komitatano por Ia jaroj
1995-1 998 estas Elisabeth Lauper, kun
1 6 voêoj por êi kaj 2 voôoj por Holger
Siebers.

La kunveno fini§as je Ia 12-a kaj duono.

A. MeIIini
Protokolanto

Perla Martinelli

oo0oo

It{ORT-ÀNONCO
La 23-an de junio 1995 mortj-s sinjori-no

ELISABETH HERRITI.ANN

La edzino Ce Hans Herrmann. Dum multaj
jaroj êi estis membro de Ia Svisa Esperanto-
Societo kal de la Esperanto-Societo Bern.
Al âia edzo, nia êatata Hans Herrmann,
ni esprimas Ia plej koran kondolencon
kaj deziras al Ii multe da forto, elteni la
dolorigan disigon. Elisabeth restas êe
ni êiuj en bona kaj amika rememoro.

Svisa Esperanto-Societo
kaj la redakcio de

SES INFORMAS

oo0oo
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INFORII'TEI4UIOJ SERôATAJ :

Lo SES-komitoto, 10.6.95, decidis revivigi lo iomon trilingvon

Esperonto-lnformolion, sub olio nomo (provizore: LINGUA. lnformilo pri

komunikodo eliko), ko1 en olio gro[iko prezenlo. El §i operis iom du

prov-numerol en lo iiolo lingvo (hovebloi!). Gvidos lo enlreprenon Tozio

Corlevoro, kiu pelos lo sinproponon de ienoi kunloboremoi inleresotoi:

o) Homol, kun deziro koi scio informi pri Esperonio, koi pri êio, hovonlo rilotoin

kun Esperonlo koj olioi movodoi

b) Homoi, kopoblol redokti informon, toügigonte §in ol lo publiko celoto (ceiere,

lomen, T.C. pluredoktos unuecige lo tuton!, kopobloi korekle koi bonslile uzi

propron lingvon (serêotos speciole romondoi koi olemonol), kopobloi legi lo

itolon koi esperonlon (lo informoin ôiu redoklos en sio propro lingvo, pro tio

estos neceso reciproko tutsviso lego-kopoblol), kopobloi (sed tio ne eslos esenco)

cirkuligi PC-disketoin en Winword-2, koi hovontoi fokson odreson (lre utilo por

rociigi koi ropidigi loboron).

c) Lo preso koi lo ekspedo de LINGUA okozos en Tiôino, sed bedoürinde nioi

iurnol-odresoroi estos ege molnovoi. Ni devos êion renovigi. Do serôolos homoi,

kiui en ôiui svisoj Kontonoi indikos ol ni ol kiu periodoio (iurnolo, revuo), ol kiu

informmedio (rodio-stocio, TV), ol kiu oficiolo inslonco (grovo osocio, Konlono

Edukdeportemento, ks.) indus sendi lo informilon. Sendu lo indikoin kun precizo

odreso! Donkegon.

d) Por lo ekstero publiko, ni ekzistos kondiêe, ke ni oÜdigos nion voôon. Silenlo,

oü nur porokozo letersendodo ol 'iurnoloi ne sufiôos. Ni devos restorti nion

informservon trilingvon.

Anoncu vin ol

D-ro Tozio Corlevoro, Viole G. Moilo 32, 6500 Bellinzono. Tf 092 25 29 BB

(l 9:00); Fokso odreso 092 25 95 59.

Kun koroi donkoi koi solutoi

Tozio Corlevoro

\ U'i(
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GRUPÀJ INFORMOJ

ESPERÀNTO_ SOCIETO BASEL :
28.9.20.40h Monata kunveno en Altersheim Neu-
bad, Holeestrasse 219.

S-ro Jan Niemann prelegos pri
Greenlando.

26.10.20.00h Monata kunveno (loko kiel supre)
Ni ludos skrablon.

BELLINZONA:
Ni kunvenas êiam Ia 2-an sabaton en Via1e
Motta 32
9.9.17.00h kaj 14.10.17.00h.

ESPERANTO-SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
5.9. i 9.30 kaj 3.1 0.1 9.30h.

ESPERÀNTORONDO BIELO:
En restoracio AMI, Freiestrasse B.
ôirn vendredon 1 B. O0h-1 9.00h.
ESPERA}ITO*SOCIETO''tÀ STELO'' GENÈVE:
En Institut National Genevois.
8.9.1 9.1 5h Monata unveno

1 3 . 'l 0 .1 9 .15h Monata Kunveno

ESPERANTO- SOCIETO LAUSÀNNE :
MEMORIGO:
Ne forgesu, ke je ]a 9-a kaj 10-a de sep*
tembro 1995 okazos la REGIONA SEMAJNFINO DE
LA SVISA ESPERANTO-SOCTETO, en CuIly, vin-
bera vilaÇo apud Lausanne. Rigardu la pro-
gramon en SES INFORI4AS n-ro 4/95.
LUCERNÀ ESPERANTO-SOCIETO :
1 3.9 .1 4.0 0-1 6.00h parollga kunveno en Blg

Ben. Gvidos Franz Brügger.
28.9.20.00h en restoracio SIMPLON:

Raportoj pri la UK en Tampere.
Parolos: Rosa MettlerrRenata Fi-
laIi, Margrit kaj Paul Scherer.

26.10.20.00h Kompilado de l-a LES-programo por
la jaro 1996. ôiuj LES-anoj par-
toprenos.
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ESPERÀNTO_SOCTETO NEUCHÂTEL 3

Ni kunvenas ôiumonate iun vendredon, Iaù eb*
leco de la membroj.

ESPERÀNTOKLUBO I{IL3
En restoracio Schwei-zerhof ,Bahnhofstrasse 1 B.
13.9.20.00h Monata Kunveno: Temo elektota de

Ia prelegantino, Teresa !ÿadolowska
el- Poluj o.

1 1 .1 0.20.00h Monata kunveno: Ni legos LITERA-
TURAN FOIRON. Gvidos Ernst von
May.

ESPERÀNTO_ SOCIETO ZUERTCH :
En Karl- der Grosse, Kirchgasse 1 4.
11 .9.1 91 5h Monata Kunveno: Dieter Rooke

prelegos pri Ia Esperantomovado
en Kanado.

9.1 0. 1 91 5h Monata Kunveno: Programo:
Lingvaj ludoj kun Dietrich ÿÿeid-
mann.

oo0oo

Limdato por kontribuaioj al SES INFORMÀS 6195
estas la 7-a de oktobro 1995.


