
Protokolo de estrara interkonsiliĝo de Norvega Esperantista Ligo
ĵaŭdon la 14an de junio 2010 per Skype.

(Aprobita la 12an de aŭgusto 2010.)

Partoprenis:

Ulf Lunde en Os
Anne Karin Bondhus en Bryne
Geir Arne Paulsen en Tromsø
Asbjørn Lindh en Oslo
Eli Eriksen Fitjar en Töreboda
Ingebjørg Rambjør en Bergen

0. Tagordo

Aprobita.

1. Protokolo de la estrara interkonsiliĝo la 4an de majo

Ankoraŭ ne verkita.

2. Membrostatistiko

La membrostistiko por 2009 estas tiel :

En 2009 NEL havis 9 aliĝitajn klubojn.

La membronombroj estis en 2009 (2008):
Bergen 12 (12)
Bryne 8 (8)
Hamar 6 (6)
Kristiansand 1 (2)
Oslo 72 (71)
Sarpsborg 7 (7)
Stavanger 6 (7)
Tromsø 18 (19)
Trondheim 20 (21)
Sume 150 (153)

Rektaj 34 (43)
Membroj entute 184 (196)

Eliris 18 (20) membroj kaj mortis 2 (2) membroj.
Ni ekhavis 3 (10) novajn membrojn kaj 4 (0) malnovaj membroj realiĝis.

Membroj laŭ kategorioj:
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Klubanoj:
Ordinaraj 97 (97)
Junulaj 24 (26)
Samdomaj 11 (11)
Dumvivaj 18 (19)

Rektaj:
Ordinaraj  27 (32)
Junulaj 1 (4)
Samdomaj 0 (1)
Dumvivaj 6 (6)

La suma nombro de junulaj membroj malkreskis de 30 al 25.
Aliĝis 5 junuloj dum 2009, kaj ili estos kalkulataj kiel novaj membroj en 2010.

3. Ekonomio

La kasisto raportis pri la ekonomio.

4. Asekuro por la libroj en la Hamara biblioteko.

Helge Knudsen parolis kun la asekurkompanio, kaj la libroj estas asekurita kiel «løsøre», kiu 
signifas ke se io okazos kun la libroj, ni ekhavos la monvaloron de la libroj.
Alia demando estas ĉu tielmaniere sekuri niajn malnovajn librjon estas la plej bona maniero.
Temas pri ne reaĉeteblaj malnovaj libroj. Ĉu pli bone sekurigi ilin alimaniere?.

La estraro bezonas ankaŭ ekzaktan scion pri libroj kiuj nun situas en la biblioteko, i.a. por 
kalkuli la monvaloron.

Grave estas ankaŭ tralegi la dokumentojn, kaj la estraro petis Helge Knudsen fari tion, kune 
kun Harald Rygg se li volas helpi. Limdato estos oktobro.

5. Preparado de jarkalkulo por 2009

Anne Karin Bondhus laboras pri la kalkulo kaj planas fini/dissendi ĝin venontsemajnfine.

6. Preparado de jarraporto por 2009

Ingebjørg Rambjør laboras kun la raporto kaj intencas dissendi la proponon dum la venonta 
semajno.

7. Eventualaĵoj
a) Geir Arne Paulsen raportis pri la laboro kiun La Norda Lumo faris por trovi lokon por la 

Landa Kongreso venontjare.
b) Diskuto pri novpresado de broŝuroj. Anne Karin Bondhus kaj Ulf Lunde parolos kun 

Douglas Draper pri tio.
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8. Dato por la venonta interkonsiliĝo

La venonta interkonsilĝo estos la 5-an de auxgusto.

La interkonsilĝo daŭris 19.30–20.55.

Raportis
Ingebjørg Rambjør
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