
Ĝenarala kunsido de la Federacio Esperanto Midi-Pyrénées.
13a decembro 2015

Kunigita la 13a de decembro en la Maison de la Citoyenneté de la Roseraie, 

Ĉeestis : 

Christiane, Flo, Véro, Françoise C., Gabriel, Robert, Jacques, Françoise N., Charlotte, Gilbert, 
Michel, Kinou, Alain G., Jeannette, Alain C., Marc, Marion, Françoise E.

Ĉeestis asocianoj de EKC, CEEA, Esperanto Tarn, Esperanto 65 (ne membro de la fede), 
Eurokka (ne membro de la fede).

Prezidanto de la kunsido : Marc kaj lia sekretario : Michel.

Marion petas pardonon pri pluraj nefaraĵoj aŭ misfaraĵoj, malfruo de la sendo de la konvokilo, 
ne-preparo de la kunsido kaj forgeso de la raportoj hejme. Ankaŭ ŝi ne faris kion ŝi anoncis 
dum la pasinta jarkunsido t.e. larĝa diskonigo per pluraj retoj de propono de nova statuto por 
lanĉi la debaton kaj anonci statut-jarkunsido .

Kiel la pasintajn jarojn la diskuto pri la statuso kaj nia aliĝo al UFE rapide enŝlimiĝis. 
Laborgrupo devos kuniĝi la vendredan vesperon antaŭ la venonta marta staĝo en Arrout. 
Antaŭe, diskuto per rete povos ankaŭ okazi inter la membroj de la komitato. 

La kuniĝo de la regionoj LR kaj MP estis diskutata. Antaŭ renkonti niaj novaj regionanoj, ĉu ni 
deziras kuniĝi kun ili en tiu grandega regiono ? Renkontiĝo okazos certe por sondi la diversajn 
membrojn el la du partoj, Vero kiu estis membro de la antaŭa alia regiono LR okupiĝos pri tio.

La Cirkulero estas la bulteno de nia federacio Esperanto Midi-Pyrénées. Tiu bulteno aperas per
niaj kontribuaĵoj, artikoloj unu foje jare. 

Fine alvenintaj, la agada, morala kaj financa raportoj estis disdonataj aŭ legataj kaj aprobataj 
ĉiesvoce krom du voĉoj kiuj sindetenis.

Estis aldonata de Jeannette ke la raportoj devas esti dulingvaj france kaj esperante.

Antaŭ la venonta kunsido ĉiu departementa asocio devas sendi al la federacio siajn raportojn 
sufiĉe frue eble en oktobro.

La paĝoj de nia federacia en la portalo esperanto-midipyrenees.org povos esti pli aktiva per 
informoj sur la paĝo de ĉiu departementa asocio ;  Marion devas sendi la procedurojn por 
refreŝigi la memorojn.

La sendo de la Krokodilet’ al la novaj lernantoj aŭ membroj de ĉiu asocio eblas nur se la 
retadreso estas sendita al la responsulo (Marion) kiu aldonos ilin.



Françoise anoncis ke en la departemento ‘82’ nova retejo por edukado de la esperanta lingvo 
al infanoj per ludoj estas kreita.

La ekspozicio « Esperanto diversité linguistique » maljuniĝas. Marion sugestas eble reakiri 
novan. Nova kostus proksimume 250 €.

Por rememorigo estis dirita ke ĉiu membro de la komitato de la federacio estas elektata dum 
tri jaroj.

Christiane, Vero deziras aliri la komitaton de la asocio. La asocio Eurokka deziras membriĝi al 
la federacio. Konsentite ĉiesvoĉe.

La kunsido-fino estis anoncata far la prezidanto kiam ne plu estis demandoj.

Michel kaj Marion
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