Tagordo troviĝas ĉe:
https://docs.google.com/document/d/1U50hZ7vuF2gP0VJ8t3ruvQcCnBNJ95EpClW
Ux-A4kPc/
Resumo pri antaŭproponitaj reglamentaj ŝanĝoj troviĝas ĉe:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HxwExSA9Kt4pLm6BerV6doDmu9FiTpFu
4A_nmNMiU0w/
Resumo pri antaŭproponitaj statutaj ŝanĝoj troviĝas ĉe:
1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nw09VpbUDaE0SthP_2nJuPxcE87
o9AakQF5XGQnI_U/
2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xT_VDSTvNCe78gJ1wZB_10d0CAR
_-8sxzVeUYevkoJg/
3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHddicZrYJL8_hp6pDub7vef7Nw5
UvSBVtaygxQ8Fz0/

1a sesio

29-a de julio 2019; 14:30-17:30
Loko: Liptovský Hrádok, Slovakio

3 horoj

La estraro prezentas la agadon dum la mandata jaro 2018-2019:
https://docs.google.com/presentation/d/1MZJo_2-o0qdBebf74vOnmphSqZJ2AD2CZ
c3il6CjeYk/

2a sesio

30-a de julio 2019; 10:00-14:30
Loko: Liptovský Hrádok, Slovakio

4h30 horoj

Tagordo (survoje amendita):
https://docs.google.com/document/d/1U50hZ7vuF2gP0VJ8t3ruvQcCnBNJ95EpClW
Ux-A4kPc/
Jeremie Sabiyumva elektiĝas kiel kunsidestro por la sesioj 2a kaj 3a per klara plimulto.
La propona komisiono konsistas el Abel Johannes Kiefte kaj KuboF Hromoslav.
La voĉdona komisiono konsistas el Michael Boris Mandirola B kaj Rogier Huurman.
Ambaŭ komisionoj estis elektitaj en la 1a sesio.
Respondecas pri protokolado de la 2a sesio Manuela Burghelea.
Ĉeestas la kunsidon 37 komitatanoj. Kvorumo estas atingita. Listo de ĉeestantoj kaj
anstataŭantoj troviĝas en Suplemento 1.
Alvenas propono de Konstanze Schonfeld (Tuŝka) fini la sesion je la 13a30, anstataŭ je la
13a. Propono retirita.
Proponoj de nova teksto por la reglamento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HxwExSA9Kt4pLm6BerV6doDmu9FiTpFu
4A_nmNMiU0w/edit?usp=sharing
Reglamento 2.1
Se elektiĝis neniu kandidato en voĉdonado por Prezidanto, Vicprezidanto, Kasisto aŭ
Ĝenerala Sekretario, oni remalfermas kandidatiĝojn dum la sesio.→Akceptita per klara
plimulto
Reglamento 2.2
Se post du provoj elektiĝis neniu kandidato aŭ se entute mankas kandidatoj en voĉdonado
por Prezidanto, Vicprezidanto, Kasisto aŭ Ĝenerala Sekretario: →Akceptita per klara
plimulto
Reglamento 2.3
Okaze ke la elektito malakceptas aŭ dum akceptebla tempokvanto la Kunsidestro ne
sukcesas kontaktiĝi kun tiu, la Kunsidestro kontaktos la sekvan homon laŭ artikolo 2.13 de
la Reglamento pri voĉdonado; se ne plu estas elekteblaj voĉdonitoj, la Komitato komencas
novan baloton laŭ la sama proceduro. La eblo akcepti la postenon ĉesas kiam alia
elektita kandidato akceptas ĝin.

→Akceptita per klara plimulto
Propono rilate al reglamento pri voĉdonado
Reglamento 2.5
En komitataj voĉdonoj pri personoj (krom en la proceduro priskribita en la artikolo 14.4.A
de la Reglamento pri la Komitato) la Voĉdona Komisiono preparas balotilon kun la nomo
de ĉiu kandidato, ordigita laŭ la ĉefa nomo skribita nacilingve per latinaj literoj. La
voĉdonanto voĉdonas markante numeron apud la specifa homo.
→Akceptita per klara plimulto
La propona komisiono: La komitato decidas ke la elekto de la estraro okazu en la
posttagmezo, tio estas la tria sesio.
→Malakceptita
La komitato spektas la videojn senditajn de la kandidatoj: Alexandre Raymond (Alekĉjo),
Mounir Abjiou, Hoan Tran (Ĝojo). Charlotte skajpintervjuas Luis Miguel Obando. La
komitato aŭskultas la voĉmesaĝojn de Koffitche Koufionou.
La Elekta Komisiono prezentas sian raporton rilate al la kandidatoj kaj al la proponitaj
teamoj.
La voĉdonado okazas per la paroranga metodo (la voĉdonantoj indikas sian
preferordon). La komitato indikis preferon por 9-kapa estraro.
Abel Johannes Kiefte (Joop) kandidatiĝas por prezidanto: 17 voĉoj kun prefero numero 1;
8 blankaj voĉoj; 2 nevalidaj → Abel Johannes Kiefte (Joop) elektiĝas kiel prezidanto
Feliĉa kandidatiĝas por kasisto: 32 voĉoj por, 0 blankaj voĉoj, 0 nevalidaj voĉoj → Bui
Hai Mung (Feliĉa) reelektiĝas kiel kasisto.
La Komitato proponas plilongigi la sesion ĝis la 14a. →Aprobita per klara plimulto.
La Komitato proponas 10-minutan paŭzon. →Aprobita per klara plimulto.
Charlotte Burton (Usono) rakontas pri Catherine Neilson (Kejti), kandidato al la estraro,
kies membriĝo en TEJO estas kontrolata.
Por ĝenerala sekretario, estas 19 voĉoj kiuj preferas Catherine Neilson (Kejti) kaj 9 Hoan
Tran (Ĝojo). → Catherine Neilson (Kejti) elektiĝas kiel ĝenerala sekretario.
La komitato indikas per balotilo preferon por havi 2 vicprezidantojn.
La Komitato proponas plilongigi la sesion ĝis la 14a30. → Aprobita per klara plimulto.

La Komitato proponas 10-minutan paŭzon. →Aprobita per klara plimulto
Por la posteno de vicprezidanto, kandidatiĝas Mounir Abjiou kaj Hoan Tran (Ĝojo). El 30
voĉoj, 23 preferas Mounir, 5 preferas Ĝojon kaj 2 markas ilin same. → Mounir Abjiou kaj
Hoan Tran (Ĝojo) estas elektitaj kiel vicprezidantoj.
La Komitato proponas 30-minutan paŭzon. → Aprobita per klara plimulto

3a sesio

30-a de julio 2019, 14:30-17:00
Loko: Liptovský Hrádok, Slovakio

horoj

Francesco Maurelli rakontas pri la kunlaboro inter TEJO kaj UEA: membro-kategorioj,
aliro al dokumentoj, agado de la kasisto, librotenado de TEJO, kunagado pri eksteraj
rilatoj. Dum la voĉdona komisiono pretigas la balotilojn.
Elektiĝis por la estraro, en tiu ĉi ordo, Karina Oliveira, Yuro Jung (Unika), Luis Miguel
Obando, Kofftiche Kouffionou. Ankaŭ Alexandre Raymond (Alekĉjo) estas aprobita de la
Komitato, sed en la 5a pozicio (nur 4 aldonaj estraranoj povis esti elektitaj por atingi la
limon de 9-kapa estraro). La aliaj kandidatoj ne sukcesis ricevi pli da voĉoj ol male.
Michael Boris Mandirola proponas Saŝa Murr kaj Francesco Maurelli por la Elekta
Komisiono kaj Lukasz Żebrowski proponas sin mem per mesaĝo, nur kaze ke la funkcioj
de la Elekta Komisiono ne estos ŝanĝita. La Komitato decidas prokrasti la elekton pri la
Elekta Komisiono por lanĉi la retan voĉdonadon ĝis la fino de septembro.” → La propono
estas aprobita
“La Komitato decidas lanĉi voĉdonadon por novaj komitatanoj Ĉ ĝis la fino de septembro.”
→ La propono estas aprobita
“La Komitato akceptas la ŝanĝon de la regularo pri kunlaboro inter TEJO kaj UEA. 28 por,
neniu kontraŭo, 5 sindetenoj.” → La propono estas aprobita
La Komitato analizas la punktojn pri statutŝanĝoj.

Statuto. 1
PROPONOJ 1.1, 1.2, 1.3. 1.4

Mia Nordentoft prezentas kaj defendas siajn proponojn pri statutŝanĝojn rilate al
vortumado pri genro kaj sekso:
1.3.4 “plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sendepende de
diferencoj rilate al nacieco, raso, sekso, genro, genra orientiĝo, r eligio, politiko aŭ lingvo;”
2.5.1 “TEJO kontraŭas diskriminacion rilate al nacieco, raso, sekso, g
 enro, genra orientiĝo,
handikapeco, religio, politiko, socia deveno kaj lingvo.”
3.8.5 “ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, enlanda loĝloko,
raso, sekso, g
 enro, genra orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, socia deveno aŭ lingvo;”
3.9.5 “ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, loĝloko, raso, sekso,
genro, genra orientiĝo, handikapeco,”
“La Komitato akceptas la ŝanĝproponojn 1.1, 1.2, 1.3 kaj 1.4.” →La propono estas aprobita
per klara plimulto

Statuto. 2
Propono 2.1
Michael Boris Mandirola prezentas kaj defendas siajn proponojn pri statutŝanĝojn:
1(1) “La Komitato proponas ŝanĝi la nomon de TUTMONDA ESPERANTISTA JUNULARA
ORGANIZO al TUTMONDA ESPERANTO JUNULARA ORGANIZO.” 8 por, 13 kontraŭ, 10
sindetenoj. → La propono estas malaprobita
“La Komitato proponas kunigadon de voĉdono por 2.2, 2.4, 2.6, 2.8.”
Propono 2.2
“La Komitato proponas anstataŭigi la vorton ‘raso’ per ‘etno‘, ‘haŭtkoloro’ ”:
20 por, 4 kontraŭ, 7 sindetenoj. →La propono estas malaprobita
PROPONOJ 2.3, 2.5 (inkluzivigo de la vorto ‘daŭripova’ en la statuto): 3.(v), “helpi la
junularon havi aktivan rolon en konstruo de socio daŭripova, inkluziva, internacia,
interkompreniĝa kaj rajtrespekta”; 6.(iii), “daŭripova evoluo laŭ la difinoj de Unuiĝintaj
Nacioj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj” .
“La Komitato akceptas la statutproponojn.” 2
 7 por, 1 sindeteno. → Aprobita
Propono 2.7
8.2.(v) “ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, enlanda loĝloko,
raso, sekso, seksa orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, socia deveno aŭ lingvo;”

“La Komitato akceptas la ŝanĝproponon 2.7.” 4 por, 10 kontraŭ, 14 sindetenoj. →
Malaprobita
Propono 2.9
9.2.(v) “ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, loĝloko, raso,
sekso, seksa orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, aŭ s ocia deveno aŭ lingvo;”
“La Komitato akceptas la ŝanĝproponon 2.9.” 10 por, 5 kontraŭ, 10 sindetenoj. →
Malaprobita
Michael Boris Mandirola proponas provizore ĉesi la vivan elsendadon por diskuto pri
Junaj Amikoj de Esperanto. →Aprobita per klara plimulto
Propono 2.10
10.4 “(4) La Junaj Amikoj de Esperanto estas membroj:
(i) kiuj aĝas ĝis inkluzive 35 jarojn je la komenco de la jaro;
(ii) kiuj ne estas individuaj, asociaj aŭ aligitaj membroj; kaj
(a) deklaras sian volon iĝi juna amiko de Esperanto; aŭ
(b) estas membroj de la unuopaj landaj aŭ fakaj asocioj por kiuj:
A. la koncerna landa aŭ faka sekcio ne pagas kotizon al TEJO
B. la koncerna landa aŭ faka sekcio ne ricevas kotizon; aŭ
(c) estis individua membro, sed la membreco eksvalidiĝis pro nepagado de kotizo sen
eksplicita peto je eksmembriĝo”
“La Komitato akceptas la statutŝanĝproponon 2.10.” 21 por, 3 kontraŭ, 7 sindetenoj.
→Aprobita
La Komitato proponas trasalti la programerojn al la prezento de Mia. →Aprobita
La Komitato proponas ŝovi la prezenton de Mia al alia tago. →Malaprobita
Mia Nordentoft prezentas AKSO-n kaj la Centran Reton
La Komitato decidas havi kroman 4an sesion la 31-an de julio. →Aprobita per klara
plimulto.

4a sesio

31-a de julio 2019, 10:00-12:00

2 horoj

Tagordo (survoje amendita):
https://docs.google.com/document/d/1U50hZ7vuF2gP0VJ8t3ruvQcCnBNJ95EpClW
Ux-A4kPc/edit

Jérémie Sabiyumva kunsidestras.
La propona komisiono konsistas el Abel Johannes Kiefte kaj KuboF Hromoslav .
Nova voĉdonado por la voĉdona komisiono:
La voĉdona komisiono konsistas nun el Michael Boris Mandirola kaj Carlos Pesquera
Alonso.
Ĉeestas la 4a sesion 29 komitatanoj. La kvorumo estas atingita. Listo de ĉeestantoj kaj
anstataŭantoj troviĝas en Suplemento 2.

Statuto. 2
Michael Boris Mandirola proponas kaj klarigas siajn proponojn:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xT_VDSTvNCe78gJ1wZB_10d0CAR_-8sxz
VeUYevkoJg/edit#gid=0
PROPONO 2.11
“(9) Estraraneco povas finiĝi en iu ajn momento:
(i) per eksiĝo, skribe komunikita al la Prezidanto,  aŭ la Ĝenerala Sekretario, aŭ Ĝenerala
Direktoro;
(ii) per eksigo fare de la Komitato de TEJO.”
La Komitato akceptas la ŝanĝproponon 2.11
28 poras. 1 kontraŭs. 1 sindetenas.
→ Propono aprobita.
PROPONO 2.12, 2.13, 2.14
“La estraranoj estas elektitaj por difinita mandato (aŭ malelektitaj) de la komitatanoj A, B,
C kaj Ĉ.
La Komitato difinas per la Ĝenerala Reglamento kaj aliaj reglamentoj la detalan
proceduron pri elekto de la Estraro kaj la Komitato kaj aliajn regulojn pri la funkciado de
TEJO.”
La Komitato akceptas la ŝanĝproponon 2.12, 2.12, 2.13
25 poras, 0 kontraŭas, 5 sindetenas
→ Propono aprobita.
PROPONO 2.15
“(3) La Komitato traktas amendon dum kunsido nur se:

(i) En la alvoko al kunsido de la Komitato estis anoncita statuta amendpropono;
(ii) Unu semajnon antaŭ la kunsido la teksto de la amendpropono estis taŭge disponigita
al la Komitato;
(4) La Komitato traktas amendon rete nur se:
(i) La Estraro anoncis al la Komitato ke okazos voĉdono pri statutŝanĝo kaj donis 3
semajnojn por vortumi amendproponojn;
(ii) Post la fino de la 3 semajnoj, la tekstoj de la amendproponoj estis taŭge disponigita
al la Komitato kaj ĝi ricevas almenaŭ unu plian semajnon da diskuto ol ordinare por
reta voĉdono”
Komitato akceptas la ŝanĝproponon. 2.15
13 poras, 8 kontraŭas, 9 sindetenas.
→ Propono malaprobita.
Propono 2.16
“(5) Amendpropono estas aprobita de la Komitato nur se:
(i) ( a) A
 lmenaŭ du trionoj de la komitatanoj kiuj partoprenas la decidon, voĉdonas favore al
la propono, kaj krome (b) la ĉeestaj komitatanoj reprezentas almenaŭ duonon de la
Komitato; aŭ
(ii) Almenaŭ duono de la Komitato voĉdonas favore al la propono.”
Komitato akceptas la ŝanĝproponon 2.16
2 poras, 15 kontraŭas, 13 sindetenas.
→ Propono malaprobita.
Propono 2. 17 forfalis

Statuto. 3.

Propono de Robert Nielsen pri Komitatanoj C.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHddicZrYJL8_hp6pDub7vef7Nw5UvSBVt
aygxQ8Fz0/edit#gid=0
( Abel Johannes Kiefte Joop iĝas anstataŭanto de Komitatano A de Nederlando.)
La komitato akceptas ŝanĝproponojn 3.1; 3.2
3 poras, 26 kontraŭas, 2 sindetenas.
→ Proponoj malaprobitaj.

Reglamentaj ŝanĝoj

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HxwExSA9Kt4pLm6BerV6doDmu9FiTpFu
4A_nmNMiU0w/edit#gid=561751258
“La komitato decidas, ke la statutaj adaptoj estu registritaj en akto kaj deponita ĉe la
nederlanda komerca ĉambro. ”
27 poras, 0 kontraŭas, 4 sindetenas.
→ Aprobita

Reglamento 4.1

“Plej laste 15 tagojn antaŭ komenco de la komitatkunveno la Komisiono sendas al la
Komitato finan raporton. La komisiono ne rajtas rekomendi aŭ malrekomendi iun
kandidaton, sed devas neŭtrale prezenti ĉiujn”
Komitato akceptas la ŝanĝon
2 poras, 21 kontraŭas, 8 sindetenas.
→ Propono malaprobita

Reglamento 5.1

de Konstanze Schonfeld (1.1) pri gramatikaĵo:
“Tuj post elekto de nova estraro, la komitato nomumas la membrojn de la Elekta
Komisiono.”
23 poras, 0 kontraŭas, 8 sindetenas
→ Propono aprobita
Reglamento 5.2
proponita de Konstanze (4.3):
“Nova kandidatiĝo konsistas minimume el vivresumo, motiviga letero kaj rekomendletero
de individua membro de TEJO. Rekandidatiĝo de estrarano konsistas minimume el
vivresumo kaj motiviga letero.”
18 poras, 3 kontraŭas, 10 sindetenas.
→ Propono aprobita
Propono de Michael Boris Mandirola : Reglamento 6.1 pri kunsidestro. Forigo de vorto
"prefere"
“La Komitaton prezidas Kunsidestro elektata de la Komitato mem. Ordinare la Estraro
proponas unu aŭ pli da eblaj kunsidestroj plejmalfrue unu monaton antaŭ la
Komitatkunveno kaj la Komitato elektas per reta voĉdono. Prefere la Kunsidestro ne
estu Komitatano.”
Komitato akceptas la ŝanĝon.
20 poras, 5 kontraŭas, 6 sindetenas.
→ Propono aprobita
Propono de Francesco Reglamento 7.1
“Por alpreni decidojn dum la trakto de la tagordero "Ceteraĵoj" validas la samaj reguloj
kiel priskribite en la artikolo 9.5 de la Reglamento pri la Komitato.”
→ Propono aprobita
Francesco Maurelli dankas al ĉiuj por la bona laboro.
La kunsidestro oficiale fermas la sesion.

Suplemento 1:

Listo de ĉeestantoj kaj anstataŭantoj dum la 2a sesio
Estraranoj:
1. Francesco Maurelli (Vicprezidanto)
2. Konstanze Schonfeld (Ĝenerala Sekretario)
3. Bui Hai Mung (Kasisto)
Komitatano A:
Landaj komitatanoj/iliaj anstataŭantoj:
1. Emerson dos Santos (anstataŭanto por Adrian Alejandro de Argentino),
2. Fernando Maia (anstataŭanto por Cyprien de Benino),
3. Emerson dos Santos (anstataŭanto por Querino Neto de Brazilo),
4. Tyron Surmon (anstataŭanto por Rowan Herne de Britio),
5. Michael Boris Mandirola (anstataŭanto por Gilbert Niyukuri de Burundo),
6. Vit Guiglielmo Misurec (Ĉeĥio),
7. Vit Guiglielmo Misurec (anstataŭanto por Veronikŝ Venislovas de Hungario),
8. Svend Nielsen (Danio),
9. Lucas Teyssier (anstataŭanto por Olympe Agbanglo de Francio),
10. Klara Ertl (Germanio),
11. Michael Vrazitulis (Germanio),
12. Francisco Madruga Villalba (Hispanio),
13. Vit Guiglielmo Misurec (Hungario),
14. Francesco Fagnani (Italio),
15. Michael Vrazitulis (anstataŭanto por Hiro Kawara de Japanio),
16. Klara Ertl (anstataŭanto por Samuel Nello Deakin de Katalunio),
17. Matheus Arantes Pacheco (anstataŭanto por Alvaro Chaves Ladino de Kolombio),
18. Karina Oliveira (anstataŭanto por Javier Ramos Nistal de Kubo),
19. Karina Oliveira (anstataŭanto por David Lopez Rueda de Meksiko),
20. Rogier Huurman (Nederlando),
21. Tobiasz Kubisiowski (Pollando),
22. Juliana Repkova (anstataŭanto por Zena Belkova de Slovakio),
23. Charlotte Burton (anstataŭanto por Jordon Kalilich de Usono),
24. Yuro Jung (anstataŭanto por Bui To Tam de Vjetnamio).
Fakaj sekcioj:
25. Carlos Pesquera Alonso (BEMI),
26. Michal Matusov (EUROKKA).

Komitatanoj B:
1. Matheus Arantes Pacheco
2. Michael Boris Mandirola
3. Robert Nielsen
4. Tyron Surmon.
Komitatanoj Ĉ:
1. Charlotte Scherping
2. Rakoen Maertens
3. Joop Kiefte
4. Yuro Jung (Unika).

Suplemento 2
Listo de ĉeestantoj kaj aŭstataŭantoj dum la 4a sesio
Estraranoj:
1. Francesco Maurelli (Vicprezidanto)
2. Bui Hai Mung (Kasisto)
Komitatanoj A:
Landaj komitatanoj/iliaj anstataŭantoj:
1. Emerson dos Santos (Argentino),
2. Fernando Maia (Benino)
3. Emerson dos Santos (Brazilo)
4. Tyron Surmon (Britio)
5. Michael Boris Mandirola (Burundo)
6. Svend Nielsen (Danio)
7. Lucas Teyssier (Francio)
8. Klara Ertl (Germanio)
9. Francesco Fagnani (Italio)
10. Michael Vrazitulis (Japanio)
11. Klara Ertl (Katalunio)
12. Matheus Arantes Pacheco (Kolombio)
13. Karina Oliveira (Kubo)
14. Karina Oliveira (Meksiko)
15. Tobiasz Kubisiowski (Pollando)
16. Juliana Repkova (Slovakio)
17. Charlotte Burton (Usono)
18. Yuro Jung (Vjetnamio)
19. Carlos Pesquera Alonso (BEMI)
20. Michal Matusov (EUROKKA);
Komitatanoj B:
1.
2.
3.
4.

Matheus Arantes Pacheco
Michael Boris Mandirola
Robert Nielsen
Tyron Surmon

Komitatanoj Ĉ:
1. Rakoen Maertens
2. Abel Johannes Kiefte (Joop)
3. Yuro Jung (Unika).

