
Protokolo de estrara interkonsiliĝo de Norvega Esperantista Ligo
ĵaŭdon la 22an de septembro 2011, per Skype.

(Aprobita la 20an de oktobro 2011.)

Partoprenis:

Jardar Eggesbø Abrahamsen en Trondheim
Anne Karin Bondhus en Bryne
Ulf Lunde en Os
Mario Machlik en Tromsø
Arne Olav Mjøen en Trodheim (forlasis dum punkto 5)

0. Tagordo

Aprobita.

1. Ekonomio

Surtempe ne eblas kontroli la ekonomion ĉe Skagenfondene, sed la kasisto sendis retmesaĝon 
al la fondusoj por peti helpon pri la ensaluto.

2. Informo: globkrajonoj

Ni nuligis la mendon de globkrajonoj (vd. 14. aprilo 2011) en junio, ĉar la liverkondiĉoj (kostoj 
kaj tempoj) montriĝis esti ne laŭ niaj deziroj.

3. Datoj por estraraj interkonsiliĝoj

Ni petas Ingebjørg Rambjør proponi datojn.

4. Resumo de la Landa Kongreso

Partoprenis 21 personoj. La spertoj estis ĝenerale pozitivaj. La etoso en Tromsø estis agrabla, 
kaj la diskutoj estis bonaj. La Landa Kunveno decidis ke la Landa Kongreso en 2013 okazu en 
Oslo se eblos.

5. Diskuto pri la laborplano

Ni volas prioritati tri aferojn: ordigi la hejmpaĝojn, havigi bonajn informilojn en la norvega, 
kaj antaŭenirigi la vortaran laboron.

La dunganto de Judith Parelie Abrahamsen ofertas al ni senkostan servilon, kie eblos por pliaj 
homoj kunadministri la hejmpaĝon. Judith provizore laboradas pri la transiro tien. La estraro 
rimarkigas ke tio estas granda laboro. La sistemo uzata tie estas tia, ke eblos transiri al aliaj 
serviloj poste.
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Vortaro: Ni atendas finan raporton kun rekomendoj de la ĝisnuna vortara responsulo, kiu 
rezignis pri la projekto. Intertempe la estraro legos la majan version de la dokumento.

6. Letero de ILEI

ILEI sendis leteron al la landaj asocioj pri la jubileo de la Unua Libro en 2012. ILEI petas ke ni 
nomumu reprezentanton, formu laborgrupon, fariĝu kunlabora t.e. paganta partnero, starigu 
retpaĝon pri la jubilea projekto, ellabori informan kampanjon kaj kontribui fake al kursaro.

NEL bedaŭrinde ne havas fortojn por tia laboro. Sed se iu ekz. verkos artikolon pri la Unua 
Libro, ni povos afiŝi ĝin en nia retpaĝo.

7. Eventualaĵoj

Nenio.

La interkonsiliĝo daŭris 19:33–21:06. La venonta interkonsiliĝo okazos ĉ. la 27an de oktobro, 
sed la ekzaktan daton ni decidos retpoŝte.
Raportis Jardar Eggesbø Abrahamsen
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