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SVISA ES P EFIANTO-SOCIETO
êenerala Kunveno 1996

la 23-an de marto
en la fervoja stacidomo de Neuchâtel

PROTOKOLO

ëeestantoj:
Perla MARTINELLI, Prezidanto
Claude GACOND, vicPrezidanto
Ernst von MAY, kasisto
Nicole MARGOT, romanda rePrez"
An§elo MELLINI, alemana reprez", sekretario,

Protokolanto
kaj 17 pliai SES-anoj

Senkulpi§is:
Fritz Liechti kaj edzino
Jean-Jacques LavanchY
Didi Weidmann
Madeleine Stakian
Manon Grosjean
Gabrielle Gacond

1. Komunakoj de la Prezidanto
perla Martineili malfermas la kunsidon je lalOhOO kaj kore bonve-
nigas êiujn êeestantojn.

2. Elekto de la tagprezidanto, de la protokolanto, de la
voÊnombrantoj

Elekti§as:
- tagprezidanto: Claude Gacond
- tagprotokolanto: Sonja Brun

- voênombrantoj: David Bühlmann kaj Emst Glàttli

Pri la tagordo Giorgio silfer atentigas, ke en la "Diversaj" devas
esti menêiita propoÀo por la komitato de UEA, kiun li transsendis
al la prezidantinô. Poste la tagordo, kiu aperis en "Sl" n-ro 1/96,
estas akceptita.

(atentu noton p.1B sube)
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3. Aprobo de la protokolo de la pasinta kunveno, kiu aperis en
"sl" 5195.
Franz Brugger demandas pri la agentejo ARGUS kiu dum la lastaj
jaroj ne plu bone laboris. Claude Gacond klarigas ke la kaüzo
estis speciale la reorganizo de ARGUS. Nun la laboro estas nor-
mala. Claude Gacond atentigas, ke pTiARGUS ni parolos ankoraü
sub la punkto 5 "Financa raporto" kaj eventuale ankaü sub
"Diversaj".
La protokolo esfas aprobita de êiuj kun 1 sindeteno.

4. Morala raporto
Perla Martinelli raportas:

- Okazis 4 kunsidoj de la CK. Ciam la tuta CK estis kunvokita,
lau la decido de la tastjara êX fe la Estraro kaj la CK kun-
fandi§u.
Mi daurigis la vizi§n al lokaj societoj por plifortigi la ligon inter
SES kaj la lokaj societoj, kies dezirojn kaj proponojn mi
atentas, ear SES devas esti la kunligo de la lokaj societoj.

- eiu membro ricevadis regule kaj Sl kaj LF. La drasta altigo de
la po§taj tarifoj ekde 1996 bonsance ne altigos la koston de nia
kolektiva abono al LF, sed por Sl si signifas pliajn cxr800.- jare.
Fritz Liechti petis, ke fine de la mandato il estu liberigita de sia
tasko, kiun li skrupule kaj akurate plenumas. Persono por
transpreni la taskon de redaktoro de Sl estos eble pli facile
trovebla, se ni eldonos nur 4 numerojn anstataü 6.
La regionaj semajnfinoj, kiuj okazis en Lugano (êefpreleganto
d-ro Giorgio Silfer) kaj en Cully (êefpreleganto Georges
Lagrange) estis kiel kutime granda sukceso. La merkatika
seminario en januaro (d-ro Marco Picasso) en Lucemo bone
anstataüis la alemanan semajnfinon.
Kiel informado SES daüre ricevas la gazetajn eltondaiojn de
ARGUS, kiujn Claude kaj Gabrielle Gacond katalogas.

- SES financis diversajn projektojn konforme al akto n-ro 3. Estis
donita subvencio al TEL pro ekspozicio en kunlaboro kun
esperanta PEN, kiu estis tre bona afero. Venis ne nur
iumalistoj, sed eê la televido. Poste oni donis subvencion al
JES pro aktivecoj en la studenta medio en ôenevo kaj al s-ro
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von Büren pro sta§o pri informado kaj publikaj rilatoj en
Kvinpetalo. Krome la CK aprobis financan subtenon al
novafletero LINGUA, prizorgata de d-ro Carlevaro. êi aperos
samtempe kaj laü bezone en tri lingvoj, do 3 eldonoj. Sekve
estus pli oportune, se ARGUS irus rekte al d-ro Carlevaro, kiu
povas utiligi la materialon por tiu-êi novailetero kaj eble fari
fotokopiojn por la grupoj, la societoj lokaj, kiuj interesisus pri
tio, kontraü minimuma repago. Poste la originaloj reirus al
CDELI por klasado kiel antaüe. LINGUA anstataüos !a iaman
informilon "Esperanto Information", kiu ekzistis en la germana,
en la franca kaj ankaü en la itala kaj estis prizorgita siatempe
de d-ro Baur. êi celas informigazetojn kaj aliajn mediojn pri nia
intema vivo de esperanto. D-ro Carlevaro pensis pri facila for-
mulo, sendata fakse al la redakcioj de la diversaj periodaioj kaj
radioj. Koran dankon al li.
La merkatika seminario en Lucemo, kiun gvidis d-ro Picasso,
havis sufiêe grandan sukceson. Bedaürinde kelkaj lokaj socie-
toj ne sendis reprezentanton. Feliêe ni havas resumon pri la
diversaj traktitaj temoj en bro§ureto, kiu estis eldonita kiel spe-
ciala numero de Sl. Pliaj ekzempleroj estas aêeteblaj êe SES.
Raporto pri la seminario estis sendita al diversaj esperanto-
gazetoj, eê al El Popola Ôinio, per s-ino Brun.
Alia punkto estas la rilatoj kun UEA. Pasintjare ni elektis s-inon
Elisabeth Lauper kiel komitatanon A. §i reprezentis SES en
Tampere kaj donis voêan raporton. Bedaurinde §i ius rezignis,
kaj ni devos elekti novan komitatanon.
Lucema Grupo demandis pri la internacia Agotago. Kiel SES-
prezidanto mi skribis al UEA kaj ricevis la respondon, ke fakte
tiu agotago estas praktike privata afero, kaj êiu estas libera en
la decido, êu partopreni aü ne. Do ne estas inter la kompetento
kaj deziro de SES ordoni al grupo aü loka societo ke ili faru aü
ne faru tion.
Dum la kongreso en Tampere s-ino Lauper renkontis proble-
meton. Temas pri la ali§o de novaj landaj asocioj al UEA, en
teritorioj kie jam el«zistas landa asocio. Por doni konkretan ek-
zemplon: Temis pri la Katalunoj. lli estas fakte hispanaj Stata-
noj, sed Satus esti sendependaj. Jam de longa tempo la katalu-

la
la
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naj membroj de UEA deziras esti agnoskitaj sine de UEA kiel
landa asocio de Katalunio. ear jam ekzistas landa asocio his-
pana, esti§is problemo, al kiu s-ino Lauper ne povis respondi,
kaj la decido estis prokrastita. Mi ricevis konceman proponon,
kiu estos pritraktita sub "Diversaj".
La rilatoj inter SES kaj KCE, La Domparo, estas tre bonaj. Laü
peto de SES la asembleo de KCE proponis solvon por la de-
mando pri ekzamenoj kaj diplomoj de esperanto en Svislando.
La kultura Konsilio de KCE prezentis rezolucion, kiu estos
diskutita sub punkto 7 dela tagordo. Pro la necerta situacio de
GEP, la CK de SES decidis repreni sian monon tie deponitan.
KCE helpas al SES reakiritiun monon, pagante aISES kontan-
te la luon nun postulatan de GEP al KCE, dum êiumonate la
sama sumo iras al GEP el la SES-konto êe GEP, per intema
§iro. La kasisto, s-ro von May, konfirmas ke la pagoj de KCE

§is nun regule okazis.
Pri la financoj kaj stato de la membraro bv. trovi detalojn en la
raportoj de la kasisto kaj de la kaskontrolantoj.
Pri la agado 2003 oni daüre laboras. lnteresa propono: eu ne
estus bele kroni tiun datrevenon per Universala Kongfeso? eu
eventuale iu loka societo, kompreneble kunlabore kun SES,
pretus akceptitiun êi defion?
Perla Martinellifinas la raporton per omago al niaj forpasintaj
membroj:
s-ro Paul Bâchli el Ennetbaden, s-ino Paula Schaufelberger el

Zuriho, s-ro Hans Bickel el Horgen, s-ino Anna Gerber el Bemo,
s-ino Helen De Sassi elZuriho.

Claude Gacond dankas al nia prezidantino por tiu raporto kaj
malfermas la diskuton:
Regionaj semajnfinoj:

- An§elo Mellini informas, ke alemana semajnfino supozeble po-
vos okazi en novembro 1996 en Lucemo.
Nicole Margot invitas al la romanda semajnfino en Cully, la 6-
an kaj 7-an de septembro 1996. La preleganto estos Genit
Berveling, vicprezidanto de Akademio de Esperanto.
En Tiêino estos la semajnfino denove laü tradicio meze de feb-
ruaro 1997.
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Claude Gacond atentigas, ke la dua simpozio de CDELI okazos !a
1-an, 2-an, 3-an de novembro 1996 kaj estus avanta§e, se ne tro
da aran§oj okazus je tro proksimaj datoj.
lnformado:

Pri ARGUS: La dosiero de la pasinta jaro estis kompilita de la
patrino de Claude Gacond kiel dum la pasintaj 30 jaroj. Ni
ricevis sufiêe rapide la artikolojn, kaj Claude Gacond povis tuj
reagi al negativaj artikoloj, ne pli ol 1 procento. Estas dezirate
ke êiuj SES-anoj sendu artikolojn de la gazetoj al CDELI, sed
necesas absolute ke estu indikitaj la nomo de la gazeto kaj la
ekzakta dato. Tiamaniere oni povas ankaü kontroliARGUS.
Depost iom da tempo Didi Weidmann faras êiutagan informa-
don en lntemet kaj konstatis, ke jam centoj da personoj legis
tiun hejmpa§on. Claude Gacond deziras ke estu kunlaboro kun
CDELI por ke ankaü tiuj lntemet-informoj povu esti registritaj
kaj konservitaj.
Claude Gacond estas kontenta kaj dankas, ke la rilatoj inter
SES kaj KCE estas tre bonaj kajagrablaj.
Post demando de Nicole Béroud Perla Martinelli klarigas detale
la rilatojn inter SES/GÉP IKCEICDELI.
Nicole Margot opinias, ke la 3an§o de la financaj rilatoj inter
KCE/ GEP/SES devus esti decidataj de la GK de SES.

Lau Giorgio Silfer tio nur necesus, se la membraro voêdonos mal-
favore al la morala raporto.

Agado 2003:

- Claude Gacond raportas ke la minilibro, enkonduka kurso a!
esperanto, kune kun la modemaspektaj dokumentoj por agado
2003 kaj kasedo estos pretaj antaü 2003,eble ankoraü en 1996
Kongreso de 2003 en Svislando. Estis proponita êenevo, sed
la tuta ideo devas esti funde priparolita. Nur estas sondado kaj
lanêo de ideo. 200212003 estis la fondi§o de SES kaj la
esperanti§o de la 2 grandaj pioniroj Hodler kaj Privat.

- Giorgio Silfer diras ke la asembleo tamen devas sin esprimi pri

unu punkto: nome, êu la asembleo trovas, ke la invito de
Universala Kongreso al Svislando povas esti inter la iniciatoj
inkluzivitaj sub la nomo agado 2003. La asembleo samtempe
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komisias la komitaton komenci la sondadon kaj post unu jaro
revenial la asembleo kun preciza propono.

Voêdono:
La punkto "pago de la luo al SES por GEp,, kiel parto de la
morala raporto estas akceptita kun 19ies, 1 ne, z sindetenoj.
La moralan raporton de la prezidantino la asembleo aprobas
unuanime, 2 sindetenoj.

5. Financa raporto
La finan_ca raporto kaj la raporto de la kaskontrolantoj aperis en sl
n-ro 2/1996.

Pri la bu0eto 1995 Mireille Grosjean bedaüras ke oni ne uzis
monon por plia varbado.
Pri 3ia demando rilate al varbsumo, kiu estas êe claude
Gacond la kasisto Eqst von May respondas, ke en la jaro
1992 li transdonis al claude Gacond crrr1500.- por varbada-
gadoj, kiel la mini-gramatiko. por demonstri ke êi-tiu sumo an-
koraü apartenas al SES, li metis sin en la kapitalon; Claude
Gacond devas raporti al li pil la uzo de tiu mono.

- Giorgio silfer miras pri la buseto 1996 por sl, kiu estas la sama
sumo kiel por 1995, kvankam la ekspedokostoj kreskas.* La prezidantino demonstras ke oni sparis diversmaniere, ankaü
êe la elspezoj pri varbado, kiel ekzemple la publikado de la
rezultoj de la merkatika seminario estis farita kiel speciala
numero de Sl, anstataü multekosta libreto.

- Laü Mireille Grosjean varbado ne nur devas esti lertigo de
Esperantistoj, sed ankaü informado al la vasta publiko. La
prezidantino rediras, ke ni ekzemple relanêas informilon en la
tri bazaj lingvoj de svislando, agado, kiun d-ro carlevaro faras
kaj SES financas. Plia ideo: eu ni lanêu premion? SES povas
konsideri la ideon ke oni disponigu sumon por la individuo, so-
cieto, institucio, kiu prezentas la plej bonan propagandilon por
Esperanto. Claude Gacond precizas, ke agadoj komenciiis,
sed la fakturoj de tiuj komencitaj agadoj alvenos êi-jare.

- Franz Brugger demandas, êu en la buseto 1995 la varbadsu-
mo de cxr 3000.-- ankaü entenis la varbadsumon de cHr 400.-_
por la tago X. La respondo de Claude Gacond estas jes. Oni
atendas, ke la projekto tago X efektivisu. D-ro silfer deman-
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das, êu temas pri buseto 95 aU 96. Emst von May klarigas, ke
s-ro Bnigger jam ricevis parton de la cxr 400.-- kaj !a cetera
sumo estas entenata en la bu§eto 96.
La kaskontrolanto Emst Glâttli memorigas ke la revizora
raporto de li kaj Margrit Guldin aperis en Sl n-ro 2/96 kaj ke li
povas trankviligi la membraron ankaü rilate al la priparolita su-
mo de cur 1500.-- êe Claude Gacond. La revizoroj povis kon-
stati ke la librotenado estas tre zorgeme farita kaj la kontopru-
viloj bonege ordigitaj. Tial li kaj s-ino Guldin proponas al la GK
de SES aprobi la jarkalkulon 1995, mal§ar§i la Centran Komi-
taton kaj aparte esprimi per forta aplaüdo la dankon al nia
fidela kasisto.

La asembleo akceptas la financAn nporton unuanime kun I
sindeteno.

Emst von May instigas ke la anoj êie varbu novajn membrojn
por atingi la optimisman celon de la bu§eto. Li speciale menci-
as la fakton, ke Sl povas esti ricevita sen esti membro de SES,
kaj rekomendas pensi pridonacoj flanke de la membroj.

- Giorgio Silfer rekomendas al la komitato esplori aliajn solvojn
por investi la monon, êar sajnas al li ke la interezo povus esti
iomete pli granda. Same la komitato devus trovi solvojn por
Spariêe la kostojde nia informilo Sl.

La bu§eto esfas akceptita unuanime kun 1 sindeteno.

Altigo de la kotizoj por 1997 - Proponataj estas:

membreco

infanoj §is 18 jaroj
junuloj §is 26 jaroj
ceteraj membroj
geedzoj
emeritoj
geedzojemeritaj
dumvivaj membroj
dumvivaj membroj emeritaj
abono al Sl sen membreco

kotizo §is
nun
CHF

o.--
35.-
60.--
90.--
35.--
55.--

1200.--
700.--

35.--

kotizo ek de
la jaro 1997
CHF

12.-
45.--
70.--

100.--
45.--
65.--

1400.--
900.--

45.--
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Propono venis de Franz Brugger por speciala skalo de la kotizo
por dumviva membreco por emeritoj. Ni priparolos ankoraüfoje
sub la voêdono pri la Art. 7.

La voêdono pri la propono por la altigo de la kotizoj rezultas jene:
15 jes, 2 ne, 4 sindetenoj.

6. Statutmodifoj
Post funda studo de la CK kaj preparo ankaü helpe de s-ro Liechti
la prezidantino klarigas la statutmodifojn aperigitajn en Sl n-ro
211996. Venis propono de la Laüzana grupo reteni la Federan
Konsilion (propono 1). Nicole Margot klarigas la kialojn kaj Claude
Gacond kaj Perla Martinelli donas aldonajn informojn pri la kialo
de la Sansoj. ta êX detale diskutas êiujn proponojn,-kaj la rezulto
de tiu debato aperas kiel nova definitva statuto aldone al tiu êi
numero de Sl.
Voêdono pi la tuta sanlo de la statuto: 13 jes, 0 ne, 1 sindeteno.
La nova Statuto de SES estas akceptita laü la detalaj voêdonoj pri
la diversaj punktoj.

7. Esperanto-Ekzamenoj kaj diplomoj
Claude Gacond klarigas, ke okazis kunveno de !a Kultura
Komisiono kaj la Estraro, kiu rezultis en la rezolucio, kiun la
êeestantoj trovas sur la tabloj. Perla Martinelli proponas prokrasti
la decidon pri la rezolucio al la proksima êK, êar restas malmultaj
personoj en la salono. Mireille Grosjean kontraüstaras kaj estas
decidite daUrigi por ke ekzamenoj povu okazi jam proksiman
someron. Post laütlego de la rezolucio Claude Gacond malfermas
la diskuton kaj donas klarigojn pri la alcelita ordigo de la ekzame-
na sistemo en Svislando, el kiu rezultas la jenaj San§oj laü la pro-
pono de Giorgio Silfer:
Para. 1: Forstreki "kunlabore kun la svisa lLEl sekcio"
Para.2: Konsente kun la svisa lLEl sekcio bazo por plenumi.........
Vodono: 10 jes, 4 ne, 1 sindeteno
Sekvas la voêdono pri akcepto de la rezolucio kaj la devo, ke
"SES transdonu la taskon organizi la seminarion por decidi kiel
okazos la ekzamenoj - versajne jam ek de la venonta jaro - al
KCE'. - Voilono: 10 jes, 1 ne, 4 sindetenoj

(daùrigo sur pa§o 13)



-9-
STATUTO DE SyISA ESPERANTO-SOCTETO (SES)

Art. I - Nomo
Svisa Esperanto-So<:ieto (SES)

germarle: Schweizerische Esper-anto-Gesellschafi
france:
itale:

Société suisse d'espéranto
So, ictà Esperantistu Süzzela

romanôe: Societad Svizra d'Esperanto.

Art. 2 - Fondo
Svisa Esperzrnto-Sot:ieto, I'ondita en 1903, estas asocio en la senr:o de la
artikoloj 60-79 cie la Svisa Ciüla Kodo.

Art. 3 - Celoj
Disvastigi en Svislando la lingvon Espe r-anto ka.; $ian kultulon.
Tiucele subteni iniciatojn, ankaü de aliaj esperanto-organizajo.j wisaj, por
informado kaj publikaj rilatoj fàvorc al esper-anto.

Art. 4 - Sideio
La jura sidejo de Süsa Esperanto-Sor.ieto estas ôe §ia oficiala zrrkive-jo,

nomc la Ulba Biblioteko rle La (lhauxde-l-oncls, fako CDELI.
La olganiza aclreso estas ôe la Prezidanto aü alia personr) indikita rle la
Estraro. La Estraro rajtas frksi pliajn adresojn .je kantona nivclo, pro
infcrrmaj, publikrilataj aü fiskq kaüzoj.

Art. 5 - Linevo
La ofit-iala linqvo de Svisa Esperanto-Sr)(.iet() estas csperant(), laü la ôi-
sekvaj refèr't:nr:aj tekstoj: lundarnento de lislmrmto, PltnrL llttstriirt Vortrtro tLe

li sl mn rn b kaj P k n a A n r t liz t ()r r t n r L ti ko de li sÿ tr a. r tu t.

Art. 6 - Neütraleco
Süsa Esper':rnto-Sor:ieto cstas politikc kq lclieie neùtlala, r'espcktante la
prin<.ipcr-jn cle Uniunsakt. Dehlaracict de Homrj Ra.itoj.

Art. 7 - Konsisto
La nreurbLar-o de Süsa Esperanto-Societo konsistas el:
a) Membroj inrlivirluaj (hzika.i pelsonoj). Ekzistas la ôi-sekvai kategorioj:
iulànoi kaj geknalrcr-j [§is l8 jaxl], junuloj [§is 26.jaroj1, plenkreskulo-i,
enreritol, geedzoj.
b) Mernbrtij juraj, kiuj rir.cvas triekzernplere la informilon <le SES, sed

havas nur utru voôon en la Genel'ala Kunveno. Reprezentanto de .jura
rnembro, kiu persone havas voêrlonrajton kiel indiviclua nrembro de SES,

havas fakte clu voôojn: la sian kaj tiun rie la reprezeutata oreanizajo.
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r:) Dunrüvaj rnernbr<rj.
d) Honoraj meml)ro,. Ilin elektas la Generala Kunveno laü propono <le l:r

Estraro.

ArL 8 - Kotizoj
a) Me m broj inrlividuaj plen kreskaj pagas bazan 

-j 
arkotizon.

b)Infanoj aü geknaboj,.iunuloj, emelitoj kaj geedzoj pureas redukti-tan
j:rrkotizon.
c)Juraj rncnrbroj pagas la trioblon rie la baza jarkotizo.
d) Por esti durnviva mernLrro oni devas unut-oje pagi la 2O-oblon de la berza

kotizo. Por emeritoj ternas pri la 20-oblo de ilia reduktita b:rza kotizo.
e) llonoraj rllernbroi ka, cstrarano.j ne pagas kotizon.

Art.9-Voôdonrajto 
^La voCdonoj en la Gencrala Kunveno aü en skriba voôdono validas per'

sit'npla plirnulto rle la partoprenantal rnembro.j, es(.epte <le la cleci<lcrj pri
§anâo en la statuto aü likvido. Infanoj k:rj eeknaboi ne havas voêclonra-jton.
(liu mernbro havas unu voi'on, es(:epte rlc la kazo en art. 7 par. B. Oni ne
akccptas delegojn.

Art. l0 - Administra jaro
La a<lministra-iaro rlaüras de la l'de januaro ôis la 3l:rde de<:embro.

Art. ll - Monrimedoj
Ili rezultas el: a) kotizoj; b) <lonacoj; c) legaco-j; ri) agarlo cle SES; e)
subvencioj.

Art. l2 - Orqanoj
a) La Generala Kunveno (GK)
b) La Estraro (E)
c) La Kaskontrolantoj (KS)

d) La KonlliktoKomisiono (KK) .

Art. l3 - Decidpova Instanco
Gi estas la nretrl>r'aro, per
a) Voôdono cn la ôeneral:r Krrnveno
b) Skriba voôclono.

Art. 14 - êenerala Kunveno
La Ôf kunvenas ôiujare en loko ka3.ie clato fiksitaj <le la Estraro.
Kiam ne estas anoncita tagordo, validas la sekvaj punktoj:
zr) Protokolo de la antaüa GK
b) Aearlraporto de la Estraro
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r:) l-inanca raporto de la Estrar<r
d) Raporto de la Kaskontrolantr;j
e) Idrporto de eventualaj komision<r.j

fl Elekoj (laü la ôeso rle la rnandatoj, kiuj nornr:rle daüras trijarojn).
Noto: Protohol.ol ha1 rapoiloj lru.blihidtaj en la i.nfunti.b de StiS aù pne de alia
rint«lo nc crtttt lrtùlbgotrtj.

Art. l5 - Eksterordinara Êenerala Kunveno kaj skriba voôdono
Ili okazas estrarde<:irle aü.je postulo <le alnrenat"r künono de la nrernlloj.

Art. 16 - Estraro
La Estraro estas la plenunra instanr:o <le Süsa Esper:rnto-Sot.ieto. Ôi
konsistas el ntinimurne kvin (maksirnunre sep) elektitoj firre rle la
Asentbleo. Inter ili estas prezidanto (kies vollo estas rlet'irla en kaz() (l(:

eualeco), vir:prezirlanto, sekretario kaj kasisto. En la Estlaxr rlevus csti
reprezentitaj zrlnrenaü la tri ôefaj linworeeionoj de Svislando.

Art. l7 - Kaskontrolantoj
La Kaskontrolantoj plenumas la taskon kontroli, konsili kaj helpi pri la
librotenado, kaf raporti pri gi al la ÔK Ili estas minirnunte rlu, plus
evcntualaj ansl r taüanto.l.

Art. l8 - Komisionoj
La Estraro povas elekti komisionojn por apartaj taskoj, serl ne raitas
transrloni siajn povojn al ili, se tiun transdonon ne clifinas kontr':rkto kun
la Estraro. La konvent:iitaj komisiono.j raportas ne nur. :rl la Estriu'o, serl
ankaü al la ôenerala Kunveno. La elekto rle iliaj rrrenrbr.o.j rlevas esri
konfirrnita rle la ÔI(

Art. l9 - Proponoj
a) Rajtas fàri proponon la voerlonrajtaj membloi.
b) Por esti publikigebla en la oft.iala informilo aü per alia rimerlo kaj
poste diskutaftr en kunveno, propon() rlevas alveni al la Estralo alnrcnaü
du monatojn antaü la koncerna kunveno. Ôi estu subskribita rle alnrenaü
t ri voi<lonr ajuj membrr{.
c) En la kunveno la propono estas prezentata de la sul;skribintoj. Poste la
prezidanto rnalferntas la rliskuton donante la ürlpunkton rle la Estraro kaj
proponante la ak<;eptcln aü rifuzon de la prop<;no.

Art. 20 - Konflikto-Komisiono
a) Membro nekontenta pri io ain kon<:erne lzr vivon de la sot:ieto aii la
aktivecon de ties respondcculoj ne ra.itas plen<li :rntaü tribunalo, se li/§i
ne direktis unue sian plendon al la Konfliktr>Komisiono rle SES.
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b)I-a Konflikto-K<rmisiono konsisurs el minimume tri arbitraciantoj, kiqjn
clcktas la Estraro, se alvt:nas plenrlo. 'fiuj arbitra<.iantoj ne ne<:ese devas

r:sti tneml;rcrj <le SES.

Art. 2l - Gazeto
SES zorgzrs pri liverarkr <lt: periodajo(1) al siaj membro.j, Ôia ar:i ilia al>onr-r

cstas inkluziüta en la kotizo. La Estraro elektas la ple.j konvenan solvon kaj
rilatas kun la rerlaktor'<;i. Eblas aparte aboni la infblmilon de SES sen csti
membro. La Estrar'o liksas la alronprezon kaj la anonctaifirjn.

Art.22 - MembriÂo
Mcnrbri§o cii:ktivi§as J.rcr kotizpago. La Estraro raitas rifuzi membri§on
l,a liluzito rajtas apel:r<:ii ôc la GK

Art. 23 - P-ksi§o kaj eksigo
a) Eksi§erna rnembro anon(:u sin antaü la {ino de la .jaro. Ne pago de

kotizo signifas cksi$o.
b) I,a Estralt) pr()ponas al la KK la eksigon de membro, kiu agis kontraü la
r:eloj «le SES aü rle 

^la 
esperanto-mova(lo §enerale. La eksigito ra-jtas

apelat:ii al la venotrta GK

Art.24 - Rilatoj kun UEA
Svisa Esperant(Fs()cieto estrs lancla asot.io de Universala Esperanto-Asocitr
(UEA) . La memlrroj rle SES, kiuj ne rlezilas esti registritaj kiel aligitaj
rnernbroi dc UEA, povas ef-ektivigi tiun rleziron pcr skriba peto al la kasisto

<le SES.

Art. 25 - San§o de la statuto
Pirrt:r itii tuta sanôo (le la statuto povas esti rlet:irlita <le du trionoj dc la
voôrajtrj ôeestantoj cn CK La estraro povas konf-rrli tiun laboron:Ll
spct-iala kottt isiorto.

Art. 26 - Likvido de la societo
l,ikvirlo rle la sot:ieto, krom en kazo de deviga liküclo laü la Svisa Civila
K«r<lo (alt. 77-78) elrlas nur se lnirrimun)c du tlionoj de la voi<lorrrajtai
ecest:urtoj .,. ôK ;ikr:eptas tiurt proponon. En la k:rzo cle likvido, la
l'cst'.rnta havirio ostu trernsdonita al alia svisa espcranto-organizaio.

Statukt proponih de la S&S-Estraro haj aprobita de la Gmerala Kunaeno

en Neii§atelo, 1996 03 23, kiel anvndo de la aersio 1992 03 14
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(daùrlgo de pa§o B)

8. Elekto de nova komitatano
- La prezidantino proponas David Bühlmann kiel novan komita-

tanon de sES êe uEA. David Bühlmann estas unuanime
elektita.
sinjoro Liechti plenumis sian taskon kiel redaktoro de sl kaj
rezignos je la fino de la jaro. sekve ni devos elekti novan
redaktoron kaj êiuj estas petataj helpi trovi posteuton. perla
Martinelli esprimas sian treege grandan dankon al s-ro Liechti
pro la laboro farata.
La nuna centra Komitato farisis Estraro, konsistanta el 6 per-
sonoj, ôiuj egale voôrajtaj - valoras plimulte la prezidanto en ka-
zo de egaleco. La oficperiodo de la nuntempa Estraro ôesos la
venontan jaron.

9. Diversaioj:
cu sine de la agado 2003 ni ekzamenu la eblecon okazigi la uK
en la jaro 2OO3?
Voêdono: 12 jes, A ne, 3 sindetenoj

Mireille Grosjean informas, ke dum kongreso pri lingvoj en la
universitato de Neuchâtel en marto okazis du prelegoj pri
Esperanto sekve al sia iniciato
en la universitato de Neuchâtel estas grupo da tingvistoj al kiu
§i apartenas, kiu pripensas tre fruan instruon pri fremdaj ling-
voj. §i estas invitita prelegi pri la propedeutika valoro de Espà-
ranto en tiu grupo, kiu estas influriêa en la programado de
lingvoinstruado.

Giorgio silfer memorigas la proponon donitan ar ra prezidantino ri-
late al la demando, êu UEA akceptu novan landan asocion de lan-
do, kie jam ekzistas landa asocio. ear h propono alvenis tro mal-
frue por esti akceptita, d-ro silfer laüilegas sin kiel rekomendon.
"La Generala Kunveno de sES kunsidante en Neuchâtel la 23-an
de marto 1996, konstatinte ke multisas ta kazoj de alispetoj al
UEA kiel memstara landa asocio fare de societoj kies teritorioj ne
koincidas kun stato, kie eventuale jam ekzistas landa asocio;
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rimarkinte, ke se ankaü en Svislando oni sekvus tiun tendencon,
teorie eblus havi eê 23 ali§petojn de landaj asocioj al UEA;
rekomendas al la komitato de UEA decidi pri la akcepto de nova
landa asocio nur se la ali§peton akompanas folio kun la subskri-
boj de la individuaj membroj de UEA rezidantaj en !a koncemata
teritorio, tiel ke la absoluta ptimulto de la individuaj UEA-anoj
aprobu la ideon aparteni al la nova landa asocio kaj tiel implicite
apogu la ali§peton."

Claude Gacond finas sian taskon kiel tagprezidanto kun danko
kaj esprimas la deziron, ke estonte oni dediêu tutan tagon al la
êf f4 ne kunigu §in kun aliaj aran§oj. Li speciale kore dankas la
prezidantinon pro la tutjara dediôema laboro.

Post mallongaj adiaüaj vortoj de la prezidantino kun danko al la
êeestantoj pro la partopreno, la êenerala Kunveno 1996 finisas.

Fino de la kunveno: 16h02.

1996 05 24: Protokolis Sonja Brun kaj An§elo Mellini

oo0oo

ENPAGILO POR ÀGÀDO 2OO3

En SES INFORMAS n-ro 5/96 estis artikolo pri
AGADO 2003 kun la peto al subteno.Bedaùrinde
mankis la konforma enpagilo, ne pro forgeso,
sed êar jam estis enpagilo por }a Kultura
Semajnfino en Luzern, kaj du enpagiloj en Ia
sama numero ne estas rekomendindaj. Tial vi
trovas tian en fa nuna numero 6 / 96 por AGADO
2003.

-La redakcio-

IO

oo0oo
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* 23-1O-19O4 Le Locle NE
+ 3O-O7-1996 Neuchâtel

Pr. Post la lernejoj en Le Locle kaj Tavannes, kie vivis liaj gepa-
troj, Perrenoucl vizitis la gimnazion kaj universitaton en
Neuchâtel, kie li licenciigis pri komercaj sciencoj. Juna§e li resta-
dis ankaù en Germanio (Baden-Baden kaj Bremen) por ekposedi
la germanan lingvon. En la sekva tempo, li asistis sian patron en
ties maSinofabriko en Tavannes kaj en St-Quentin (Francio,
1929-35) kiel direktora sekretario. Post tio li helpis al la patrino
- +Louise Perrenoud-Jeanneret vivigi privatan lernejon en
Neuchâtel, kie oni instruis la francan lingvon kaj la dom-
mastrumadon al fremdlingvaj junulinoj. Daùrigante la patrinan
entreprenon, Perrenoud, kiu estis ankaÜ svisa oficiro, gvide akti-
vadis sur ôi tiu kampo dum la 35 jaroj. De 197O li lo§is en Haute-
rive/NE.
Pl. Ôar lia patrino praktikis E-on ekde la jarcenta komenco, an-
kaù Perrenoud uzis §in de 19O7 kaj malgraÜ diversaj agad-
interrompoj neniam perdis la intereson pri la zamenhofa lingvo,
ôiam denove perfektigante siajn konojn kiel en la vesperaj E-
kursoj de -+Paul Humberset (1916) aü dum la armea seryo en
1939 per la lernolibroj de --+Edmond Privat. Post paüzo li revenis
al la E-movado en 1951, studante la lingvon en kurso de

>\.ly'illianr Perrencud laü ties metodo En tempo rekorCa. t*ia
nomkolego, kiu neniel estis lia parenco, instigis lin aktivadi por la
neüêatela EG kiel kasisto, sekretario kaj bibliotekisto - Ôi tiujn
funkciojn li plenumadis dum pli ol 30 jaroj- Kiam William Perre-
noud estis prezidanto de SES, René-William alelekti§is kiel pro-
tokolanto kaj kasisto (1952-74)- En 1963/64 li apartenis al la trio-
po, kiu kolektive prezidis la landan asocion. Kiel bona konanto de
la germana lingvo, dum pli ol 2O jaroj li francigis la germanling-
vajn tekstojn aperintajn sub la titolo E-lnformation, redaktatajn de
--+Arthur Baur. Ekde 1955 Perrenoud estis membro de UEA kai
ekde 1957 §ia neüSatela delegito" En 1958 li trovi§is inter la fon-
daj membroj de EES. Kiam en 1968 KCE estis starigita' Perre-
noud aktive kunlaboris kun --+August Braun kaj -+Claude Ga-
cond kaj §is 1988 funkciis kiel librotenisto de KCE kai GEP

Kompilis Andy Künzli por Svisa Planlingva Enciklopedio
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DE I(oTireRESFÀI(o DE I(MPERATT\D DE LIIERÀTIJRA TOIRO
(Judit Felszeghy, estrino)

Inter 1a 5-a kaj la 9-a de julio kun sukceso dis-
volvi§is Ia 1 5-a Internacia Literatura Forumo,de-
diêita al Ia temo "Esperanto-teatro - cent jarojn
poste", en la pitoreska hungara urbeto Eger.

Pli o1 70 partoprenantoj e1 ok landoj Çuis la te-
atran etoson kaj konati§is kun la esperantlingva
teatra arto per la altnlvelaj prelegoj de Zofia
Banet-Fornalowa, Belka Beleva, Georges Lagrange
kaj Ljubcxnir T?ifonêovski.
La repertuaron de la spektakloj plenunis kaj pro-
fesiaj kaj amatoraj geartistoj, kiel la Bulgara
Esperanto-Teatro, Jerzy Fornal rAndres Bickel r stu-
dio "P" - reprezentante vastajn eblojn pri sur-
scenigo en diversaj formoj.
Esperanta PEN-Centro jam Ia trian fojon dum Ia
fnternaciaj Literaturaj Forumoj trovis la oka-
z,on por diskuto kun la }okaj verkistoj - êi-foie
niaj gastoj estis la vicprezidantino de Ia Hunga-
ra PEN-Centro, Eva Tôth, kaj hungaraj geaktoroj,
pri la sigrnifo de teatro en minora lingrvo.

En Ia vasteco de Ia kulturaj programoj Ia ôees-
tantoj tamen havis Ia okazon konati§i ankaù kun
la êarma, baroka urbeto (kie samtempe abundis di-
versaj muzikaj programoj ), kaj dum duontaga eks-
kurso kun 1a plej signifa Nacia Parko en Hungario.

Pri la evento donis informojn Ia landaj jurrnloj,
kaj sekvis la programon la loka radio kaj televi-
do per inten4uoj.
La I'orumon organizis la Kongresfako de LF-koop,
kurilabore kun Ia Esperanta PEN-Centro kaj la Es-
perantista qrupo de Eger.
Por pliaj informoj vi povos turni vin al la Kon-
gresfako de LF-koop (adresoz c/o EPC PF 117,
H-1581 Budapest, tel + Fakso +36 1 1834 084.)

oo0oo
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GERIvIÀIiIA ESPERÀMO-ÀSæIO

Jen grava informo:
En majo 1997 en Ia sudgermanaj urboj Aa_
len kaj Stuttgart okazos la "Eùropa Espe-
ranta Kultura SemajDo", kiu konsistas el
tri sinsekvaj aran§oj: Esperanta Kultura
Festivalo en Aalen, Eùropa Junulara par-
lamento kaj Eùrop-Unia Esperanto-Kongreso
en Stuttgart.
ô.r r..ontjare la Universala Kongreso oka-
zos ekster Eùropo tiu aran§o certe estos
la plej granda Esperanto-Kongreso en Eùro-
po en 1997 - ni atendas pli ol 500 parto-
prenantoj n.
Sekve kelkaj pliaj informoj:
La Esperanta Kultura Festivalo (10-13/05/
1997 ) okazos laù eksplicita invito de Ia
urbo Àalen, kiu ankaù jam dum multaj ja-
roj subvencj-as Ia Germanan Esperanto-Bib-
liotekon kaj ôi ankaù finance subtenos la
Festivalon. Jaqr estas certa, ke êeestos
ôin Kajto kaj .îomart kaj nataêa.
La Eùropa junulara Parlamento (13-i G/05/
1997 ) allogu speciale junajn Gesperant-
istojn. Gi estos finance subtenata de Ia
Germana êtato t<ai de komercaj sponsoroj ,tiel ke ni esperas povi repagi almenaù
parton de la vojaÇkostoj aI Ia partopre-
nontoj. En 1a programo estas antaùvidata
diskuto kun fa Prezidanto de Junaj Eùro-
paj Federalistoj (JEF), kun reprezentan-
toj de amnesty international, greenpeace
kaj politikistoj de diversaj partioj.
La Eùrop-Unia Esperanto-Kongreso (1 6-1 g /
05/1997l' estas la komuna kongreso de la
asocioj de Aùstrio, Belgio,DanlandorFinn-
lando, Francio, Germanio, Italio, Neder-
lando kaj Portugalio (10 landoj).Speciale
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invitataj estas aI ôeesto ankaù la samide-
anoj el orienta Eùropo. programeroj estos
i.a. pri la strukturo de EU kaj ôi. Iingvo-
politiko, pri la mon-unio en EU, pri la
pligrandigo aI oriento. Estas certa lam la
êeeito de almenaù unu deputito de Éù.op.
Parlamento.
La Eùropa Junulara Parlamento kaj Ia Eùrop-
Unia Esperanto-Kongreso okazos en Ia "Haus
der Wirtschaft" (Domo de I'komerco) en la
centro de Stuttgart.
La kostoj por hoteloj en Stuttgart kaj Aa-
len estas ekde ê. GM 40. - por unu persono
kaj unu nokto. Ni provos provizi tokojn en
junulargastejo (en urbocentro) ankaù por
plia§uloj. -FS-(La unua bulteno ricevebla ôe Ia redakcio
de SES INFORMAS).

oo0oo

ILTIS-ELDONEJO
Estimataj gesamideanoj,
Dum multaj jaroj niaj Iibroj estis vendataj
per la libro-servo de Kultura Centro Espe-
rantista (KCE) en La Chaux-de-Fonds. Bedaù-
rinde tio ne p1u eblas.TiaI ni- skribas rek-
te al êiuj esperantistoj en Svislando por
informi pri nia eldona agado kaj por inviti
al subteno de nia entrepreno per mendoj.
Nia libro-servo disponigas ne nur novajn
eldonojn, sed povas oferti ampleksan sorti-
menton de brokantaj libroj kaj revuoj ne
plu aôeteblaj ali-Ioke. Petu nian katalogon.
(ôf estas ricevebla ôe Ia redakcio de SES
INFORMAS ) .

ll nwcmo ÀL rÀ rÆf,Arrlrrù):

ll La protokolo kaj Ia statuto kavas
ll qojn, sed supre en la mezo estas
ll fornpleta informilo.

proprajn paÇonumeri-
Ia pa§onumerigo de Ia

-FT-_
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GRUPAJ INFORMOJ
ESPERANTO- SOCIETO BASEL :
En Altershein Neubad.
28.11.20.00h Monata Kunveno: Prelegos s-ro

Claude Gacond
14.12.20.00h Zamenhofa festo en Basel
TR]LANDA REGIONO:
7.12. Zamenhofa festo en Basel

7 / 8.6 .97 Trilanda Renkonti§o kaj svis-
germana semajnfino.

BELLINZONÀ:
Ni kunvenas ôiam la duan sabaton en Viale

Motta 32, 6500 Bellinzona.
9 .11 .1 7 .00h kaj 14.12.1 700h

ESPERÀNTO-SOCIETO BERN :
La 1 -an mardon monate, êo restoracio AL
FORNO, Spitalgasse 37.
5.11.19.30 kaj 3.12.19.30h.

ESPERANTORONDO BIELO:
En restoracio Migros, Neumarkt, Bielo 3.
ôirrr, îaùdon 1 8.00 - 1 9. oOh.

LUCERNA ESPERANTO_SOCIETO/TES
En restoracio Emmenbaum, Gerliswilstr.B en
Emmenbrücke, kun escepto de BfG BEN.
1 3.1 1 .1 4.00-1 6.00h Paroliga kunveno en Big

BEN. Gvido Franz Brügger.
28.11.20.00h Monata Kunveno: Kompilado de

nia programo por la jaro 1997.
1 1 .1 2 .1 4.4 0-1 6 . 00h Paroliga kunveno en Big

BEN. Gvido Franz Brügger.
ESPERÀNTO- SOCIETO NEUCHÂTAT, :
Ni kunvenas ôiumonate iun vendredon, laù
ebleco de Ia membroj.
LÀUSANÀ ESPERANTO_ SOCIETO :

4.11 . Anita Altherr;''VTLAGA VIVO EN TRIESTA KARSTO
KARST0" êÈtas êtonec- regiono ôirfaù Trieste kun

êarnraj êtorkonstruitaj vila§oj . hr tiu regiono, meze
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Zürich

de sova§a naturo oni anl<oraù parolas Sl-ovene.
15.12. 1996: Zamenhofa festo.

6.1 .1997: Claude C,acond: "ôu Esperanto vere havas
1 6 gramatikajn regulojn?"
ESPERÀÀTIOKLUM WIL:
frr restoracio Schweizerhof ,Untere Bahnhofstrasse 1 B.

13.11.20.00h S-ro Pochanke raportos pri la Bl-a LIK en
Prago, kun lumbildoj.
11 .12.20.00h Zamenhofa vespero.

ESPERÀNIO_SæTEIO ZiiNTCU:
En Ia propra kunvenejo en Eisengasse 22-
11.11 .19.15h Monata kunveno
25.11.19.15h Lingvaj ekzercoj kaj libera kunveno.

9 .12.1 9.1 5h Zamenhoffesto.

oo0oo

A1 êiuj legantoj kaj geamikoj

Itistnaskon kaj feliêan novan

ni deziras solenan

jaro'.,.
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