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I. Unua sesio 
 

 

I. Ĉeestantoj 
A. Estraranoj 

– Łukasz Żebrowski 
– Michael Boris Mandirola 
– Tina Tišljar 
 
 

B. Aliaj Komitatanoj kaj anstataŭantoj 
– Dorota Rodzianko 
– Szabolcs Szilva 
– Arina Osipova 
– Anna-Maria Koniecpolska-Lachowska 
– Julija Samsonova 
– Veronika Poór 
– Nguyễn Thị Phượng 
– Olga Shilaeva 
– Allan Argolo 
 
 

C. Aliaj ĉeestantoj 
– Rakoen Maertens 
– Pierre Vittet 
– Rafael Henrique Zerbetto 
 
 
 

I. Malfermo 
La komitatkunveno estas oficiale malfermita de la prezidanto de TEJO, Łukasz Żebrowski. 

 
 
 

II.  Proponoj pri… 
A. … Voĉdona komisiono 

Kandidatoj: 
– Anna-Maria Koniecpolska-Lachowska 
– Allan Argolo 
La kandidatoj estas elektitaj unuvoĉe 



 

B. … Propona komisiono 
Kandidatoj: 

– Olga Shilaeva 
– Kventino Weber-Seban 
La kandidatoj estas elektitaj unuvoĉe 
 
 
 

I. Fikso de la cetera tagordo 
Veronika demandas ĉu ne estas problemo ke oni kunsidos komisione antaŭ ol scii kiu estrarano 

prirespondecos. Ne estas problemo, ĉar la komisionogvidanto ne devas esti respondeca estrarano. 
 
 
 

II.  Jarraporto 2012-2013 – prezento 
Rimarkoj de Veronika: 

– La oficisto kaj la volontulo ŝajne ne konsentas pri kunlaboremo; unu plendas ke taskoj restas nefaritaj 
kiam la alia dankas liajn subtenantojn. 
Ne temas pri la sama laboro, nek el la sama vidpunkto. La volontulo estas petata helpi, kvankam la oficisto petas 
helpon. 
 
– Ĉu la Estraro uzas Guglokalendaron aŭ tiu programo priparolita de Manuela? 
Nuntempe, la Estraro uzas kalendaron, kaj esploras tiun plian sistemon, por eltrovi ĉu ne estas tro komplika por 
sia uzo. 
 
 
 

I. Financa raporto 2012 – prezento 
Estas malprofito pro (portempa) perdo de administra subvencio – tial unu el la prioritatoj de la onta 

laborplano estas plidiversigo de la financfontoj. 
 
 
 

II.  Laborplano 2013-2015 
A. Prezento 

Łukasz prezentas la ĉefajn punktojn de la projekto por la laborplano de la venontaj jaroj; Finance, la 
prioritato estas diversigi la enspezfontojn de TEJO, por eviti ke perdo de unu subvencio estu tiom grava. La 
kasisto ankaŭ disponigu manlibron por ontaj TEJO-kasistoj, tiel ke ili pli bone kaj pli rapide komprenu la 
laboron kaj metodon. 

Plej grave por la Komisiono por Eksteraj Rilatoj (KER) estas trovi aliajn kontinentajn organizarojn 
similajn al FoJE kaj aliĝi al ili. 

La komisiono pri homaj rimedoj celas aktivi per la aktivula datumbazo. Ĝi ankaŭ strebos tutmondigi la 
trejnadojn, inter alie per alretigo de la TEJO-trejnadoj. 

La komisiono pri landa agado daŭrigos sian subtenan rolon por aktivaj sekcioj, sed ankaŭ intencas helpi la 
ne, ne plu kaj baldaŭ ne plu aktivajn sekciojn re- aŭ pluaktiviĝi. 

 
La unua prioritato de la komisiono pri informado, se ne de la tuta laborplanoprojekto, estas renovigi la 

retejon. Ĝi ankaŭ pristudos la eblecon realigi poŝtelefonan aplikaĵon. Por Pasporta Servo, oni provos realigi 
poŝtelefonan version de la retejo. 

Fine, la komisiono pri edukado starigos kursojn en landoj sen LS. 
 
 

B. Komentoj/demandoj/korektoj 
– Arina demandas nome de IEJ ĉu la manlibro por financoj estos disponigita al LS-oj; 
La manlibro por financoj estas ne tiom necesa por LS-kasistoj, sed ĉefe por la komplika financa arkitekturo de 
TEJO. 



– IEJ ankaŭ ŝatus pliprecizigi la enspezigajn solvojn; 
La diversigo de fontoj ne estas preciza unue ĉar la laborplano estus tro longa se oni ĉion detaligus, due ĉar ĝuste ni 
volas esplori kiujn konkretajn eblecojn ni havas. 
– Veronika demandas pri kio temas la KERaj temaj subgrupetoj? 
– Dorota demandas kiel aspektu la aktivula datumbazo; 
Origine, la Estraro celis internan datumbazon por sia celo, kaj eventuale tiu de la komitatanoj. Nun, UEA 
interesiĝas pri tio, kaj do eble la projekto ŝanĝos – ankaŭ ĉar necesas trovi novan programiston. 
 
 
 

I. Provizora buĝeto 2014 – prezento 
Laŭ Dorota, indus havi pli da mono planita por la renovigo de la retejo tejo.org. Tio povas esti 

amendopropono. Estas ankaŭ demando ĉu la T-ĉemizoj estos profitaj aŭ ne. Estas planita enspezi monon pro ilia 
vendado. 

 
 
 

II.  Decido pri kunsidontaj laborgrupoj 
Oni starigas 4 laborgrupojn:Table of Contents 

– Ŝanĝo en la politikaj pozicioj de TEJO kaj lingvaj rajtoj tra TEJO-agado, kun Michael Boris, Klera, 
Kventino kaj Veronika 
– IJK: Flama demandas ĉu eblus pli frue elekti landon, samtempe kiel la UK-landon. Tina respondas kee 
estas inda, ĉar junuloj ne povas plani ilian disponeblecon tiom frue. Pro la sekva diskuto, oni decidas daŭrigi la 
temon en laborgrupo kun Tina, Flama, Dorota, Arina, Szabi, Olga, Allan, kaj Łukasz 
– Scienca kaj faka agado, kun Veronika, Johannes kaj Dorota 
– Landa agado, kun Anna-Maria, Allan, Michael Boris, Klera, Łukasz kaj Kventino 
 
La diskuto pri anstataŭigo de komitatanoj dum kunvenoj okazu neformale inter Łukasz kaj Michael Boris. 

III.  Dua sesio – Komisionoj kaj laborgrupoj 
 

 

I. Sanĝo en la politikaj pozicioj de TEJO kaj lingvaj rajtoj tra TEJO-
agado 

Ĉeestas Michael Boris, Klera, Kventino kaj Veronika. En la politikaj pozicioj de TEJO estas diversaj 
problemaj vortumoj. Kelkaj rekomendoj: 
– "TEJO pensas ke uzo de internacia lingvo devas esti enkondukita kadre de pli ampleksa lingva politiko 
kiu enhavu lingvan justecon kaj protekton de lingva diverseco." 
– "La propedeŭtika valoro de Esperanto estis pruvita de pluraj studoj. La lernado de Esperanto en infanaĝo 
povas signife plirapidigi la lernadon de aliaj lingvoj. La strukturo de Esperanto kaj ĝia rapida lernebleco 
plenumigas tiun rolon pli efike ol aliaj lingvoj." 
– Kiel TEJO rilatas al uzo de Esperanto fare de bahaaismo kaj aliaj religioj? TEJO ĝojas pri iu ajn uzo de 
Esperanto, sed restas religie neŭtrala kaj pro tio ne proksimas al bahaaismo nek alproksimiĝus al iu religio kiu 
ekuzus Esperanton. 
– Kio estas la pozicio de TEJO rilate al klimatŝanĝiĝo? "TEJO ne estas scienca institucio kaj do fidas la 
studojn de kompetentaj sciencistoj". 
– Indiĝenaj popoloj: preni de MB 

 
Estas ankaŭ klarigita ke la angla "estas esprimmedio de tre riĉaj (inter aliaj) brita kaj usona kulturoj" → ni 

simple diru ke "ĝi estas esprimmedio de tre riĉaj kulturoj". Ĝenerale, indas revortumi tiun parton kaj pli bone 
klarigi ke la angla ne estas malamiko. 

En la parto pri tio, kial Esperanto ankoraŭ ne estas dua lingvo, necesas pli bone klarigi la malliberuldilemon, 
kiun ĉiuj ne konas. Same por klavartipoj, kio por pluraj homoj estas nekonkreta, ne-"montriganta" ekzemplo. 
Indus aldoni la ekzemplon de la arabaj ciferoj kaj/aŭ de la metra sistemo. Fine, oni devus pli bone, longe kaj 
detale klarigi kial lingva justeco rilatas al daŭripova evoluo. Kiel daŭrigi la diskuton pri tiu dokumento? 
– Starigi diskuton rete (1 semajno, ĉe KER aŭ propra retlisto) 



– Skribi definitivan version 
– Voĉdoni (rete aŭ komitatkunside) 
 

Krome, estus bone instigi al (reta) diskuto pri lingva politiko. Estas jam pluraj aferoj en la laborplano. Indus 
krei grupon, kiu povus reagi/verki poziciojn kaze ke necesas, havi konstantajn rubrikojn en Kontakto kaj Dialog', 
aperigi novaĵojn en sociaj retejoj kaj starigi diskutojn. Povus esti organizitaj seminarietoj (retaj, dum E-aranĝoj kaj 
kun aliaj organizoj). Laste, oni povus eble starigi kampanjojn pri specifaj, precizaj atakoj al lingva 
diverseco/justeco. 
 
 
 
I. IJK 
Tina, Flama, Dorota, Arina, Szabi, Olga, Allan, Ŀukasz 
 
 
 

II.  Scienca kaj faka agado 
Veronika, Johannes, Dorota 
 
 
 

III.  Landa agado 
Ĉeestas Anna-Maria, Allan, Michael Boris, Klera, Łukasz kaj Kventino. Michael Boris estas kandidato kiel 

estrarano por Landa Agado. Li demandas konkretajn proponojn pri kiel TEJO povas helpi Landajn Sekciojn. 
La plej granda malfacilaĵo estas distanco. Laŭ Allan, TEJO estas eŭropa, kaj kvankam estas komprenebla, tio 

rezultas en manko de kapabligo kaj de fizika agado. Reta trejnado povas esti parta solvo. Ankaŭ indus havi 
trejnadan ŝablonmodelon disponeblan por organizantoj de renkontiĝoj. Alia problemo estas nekomuniko kun 
Landaj Sekcioj. TEJO povus esti ponto inter ili. 

En Rusio, ne estas sufiĉe da informoj pri TEJO, kial kaj kiel aktivi en ĝi. TEJO povus doni pli da eblecoj 
inkluzivigi rusajn Esperantistojn. Anna-Maria ankaŭ atentigas pri neceso ke TEJO ankaŭ estu ponto inter diversaj 
rusaj grupoj, same kiel ĝi povus esti ponto inter landaj sekcioj. Por Rusio oni povas uzi vKontakton, ĝenerale retaj 
projektoj (lingva politiko, konkursoj, diskutoj) utilas, kaj ŝanĝprogramoj ankaŭ estas efikaj. 

Laŭ Anna-Maria, TEJO ankaŭ informu pri aliaj LS-oj, ekzemple disponigante retadresojn de ĉiuj Landaj 
Sekcioj, kio fakte jam ekzistas ĉe tejo.org. Łukasz proponas kritikan pritakson de retejoj kaj fejsbukpaĝoj de LS-
oj. 

 
Ĝenerala problemo estas ke multaj homoj kiuj lernis Esperanton neniam eniras la movadon kaj estas perditaj 

por TEJO. Eblus starigi komunikejon kaj retaj kadroj por instigi ilin esperantumi. El Vjetnamio, ne estis kontakto 
inter VEJO kaj TEJO inter la du pasintaj IJK-oj Ofte ankaŭ ne alvenas la informoj. La komitatanoj ne ĉiam (aŭ 
neniam) plusendas la informojn kaj aktivuloj ne ekscias pri eblecoj. 

Necesas evoluigi la dokumento(j)n por novaj komitatanoj tiel ke ili estu pli envolvigitaj. Ankaŭ TEJO povas 
pli bone informi pri komunikeblecoj tra lernu.net. Anna-Maria proponas organizi etajn renkontiĝojn internaciajn 
por ke homoj tuj konsciu ke eblas komuniki per Esperanto, kvankam Mirina ŝatus pli konsciigi la novulojn pri 
seriozeco de la movado. 

IV.  Tria sesio 
 
 
 
Estas 16 voĉdoniloj 
 

I. Amendoj kaj voĉdonoj 
A. Jarraporto 2012-2013 

La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, akceptas 
la jarraporton de la agadjaro 2012-2013. 
Voĉdonis 13 
– Por: 12 
– Kontraŭ: 0 



– Sindeteno: 1 
La propono estas akceptita de la Komitato 
 
 

B. Financa raporto 2012 
La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, akceptas 

la financan raporton de la jaro 2012. 
Voĉdonis 13 
– Por: 11 
– Kontraŭ: 0 
– Sindeteno: 2 
La propono estas akceptita de la Komitato 
 
 
 

I. Elekto de la Estraro por la oficperiodo 2013-2015 
La elekta komisiono proponas elekti maksimume 8 estraranojn. IEJ proponas elekti maksimume 7 

estraranojn, pro financaj kialoj. Pro la samaj kialoj, Sergeo proponas elekti maksimume 6 estraranojn. 
– Por 8 estraranoj: 0 
– Por 7 estraranoj: 9 
– Por 6 estraranoj: 4 
La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, elektas 
maksimume 7 estraranojn. 
 

A. Elekto de la prezidanto 
La nura kandidato estas Łukasz Żebrowski. Validaj voĉdoniloj: 13. La voĉdono estas sekreta. 

– Por Łukasz: 13 voĉoj 
– Kontraŭ Łukasz: 0 voĉo 
Łukasz estas elektita kiel prezidanto de TEJO 
 
 

B. Elekto de la ĝenerala sekretario 
Paweł Fischer-Kotowski estas la nura kandidato. Validaj voĉdoniloj: 13. La voĉdono estas sekreta. 

– Por Paweł: 11 voĉoj 
– Kontraŭ: 2 voĉoj 
Paweł estas elektita kiel ĝenerala sekretario de TEJO 
 
 

C. Elekto de la kasisto 
Nico Huurman estas la nura kandidato. Validaj voĉdoniloj: 13. La voĉdono estas sekreta. 

– Por Nico: 13 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
Nico estas elektita kiel kasisto de TEJO 
 
 

D. Elekto de la aliaj estraranoj 
La Komitato elektas maksimume 4 aliajn estraranojn. Validaj voĉdoniloj: 13. La voĉdono estas sekreta. 

– Michael Boris Mandirola: 11 voĉoj 
– Veronika Poór: 11 voĉoj 
– Alexandre Raymond: 8 voĉoj 
– Petra Smideliusz: 6 voĉoj 
– Tina Tišljar: 11 voĉoj 
Michael Boris Mandirola, Veronika Poór, Alexandre Raymond kaj Tina Tišljar estas elektitaj kiel estraranoj 
 
 
 

I. Raportoj de la laborgrupo 



A. Laborgrupo pri faka kaj scienca agado 
Prezento de la amendpropono al la laborplano: "Starigi komisionon pri scienca kaj faka 

agado, kiu verku po du artikolojn por ĉiu eldono de la Scienca Revuo, havu konstantan rubrikon en 
Kontakto, kunlabore kun ISAE verku helpilon por verki artikolon, varbu por allogi pliajn 
Esperantajn sciencistojn, organizu sciencan prelegsesion dum junularaj aranĝoj, ellaboru 
kunlaboron kun KAEST, kolektu informojn pri aliaj Esperantistaj sciencaj organizaĵoj kaj kontaktu 
ilin pri ebla kunlaboro" 
 
 

B. Laborgrupo pri landa agado 
Estis diversaj proponoj, kiuj fakte jam estas en la laborplano 
 
 

C. Laborgrupo pri IJK 
La diskuto komencis pri momento de elekto de IJK-lando. Poste estis diskutita kiu (TEJO aŭ LKK) zorgu pri kio 
kaj estis konsentita ke necesas verki klaran dokumenton ordigante respondecojn de la diversaj organizantoj 
 
 

D. Laborgrupo pri politikaj pozicioj de TEJO 
 
 
 

II.  Ali ĝo kaj malaliĝo de landaj sekcioj 
A. FLEJA 

La Komitato agnoskas juran malfondiĝon de FLEJA. FLEJA ne nur ne plu havas juran personecon, sed 
ankaŭ ne ekzistas kaj sekve ne plu estas LS de TEJO. 
 

B. OJEĈ 
Estis starigita laborgrupo ene de la Komitato por pristudi la fondiĝdokumenton de la ĉila junulara 

organizo. Estas pluraj problemoj kun tiu dokumento. Ekzemple, membroj devas esti akceptitaj de la Estraro, 
honoraj membroj – kiuj ne necese estas en TEJO-aĝo – rajtas voĉdoni, kaj specifita kvanto de la Komitato devas 
loĝi en iu specifa urbo. Oni decidas ne voĉdoni pri akcepto de la Organizo de la Junularo Esperantista de Ĉilio kiel 
landa sekcio, sed vortumi ŝanĝrekomendojn. 

III.  Kvara sesio 
 
 
Voĉdoniloj: 16 
 
 

IV.  Amendoj kaj voĉdonoj 
A. Laborplano 2013-2015 

1. Amendo 1 
IJK Afriko estu mongajniga – ĝenerale IJK estu. La antaŭa Estraro ne konsentas ke unuopaj IJK-oj 

estu mongajnigaj (ĝi estu ekvilibra sur pluraj jaroj), des pli ke ĝi rekte kontraŭas celon kaj realecon de IJK en 
Afriko. 
– Por: 1 voĉo 
– Kontraŭ: 6 voĉoj 
– Sindeteno: 9 voĉoj 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

2. Amendoj 2 kaj 3 
LS-oj havu pli da tempo por pretigi projekton por IJK 2015; la antaŭa Estraro poras. 

– Por: 13 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 2 voĉoj 



La amendoj estas akceptitaj de la Komitato 
 

3. Amendo 4 
Aldoni kvizojn → propono modifi al "kaj/aŭ kvizojn". La Estraro poras 

– Por: 15 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 0 voĉo 
La amendo estas akceptita de la Komitato kun ŝanĝo 
 

4. Amendo 5 
IEJ proponas ne krei subvencion por junularaj projektetoj. La antaŭa Estraro nek poras nek 

kontraŭas ĉar subtenas tiun subvencion sed komprenas la financan argumenton. Veronika defendas la enkondukon 
de la subvencio ĉar temas pri malgranda sumo kaj malgrandaj projektoj, sed ebla granda pozitiva influo. 
– Por: 1 voĉo 
– Kontraŭ: 14 voĉoj 
– Sindeteno: 0 voĉo 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

5. Amendo 6 
Veronika timas ke atendi finon de la debato pri tiu ampleksa dokumento simple forpuŝus la agadon. 

Agado estas pli grava ol debati tiun dokumenton 
– Por: 4 voĉoj 
– Kontraŭ: 2 voĉoj 
– Sindeteno: 9 voĉoj 
 

6. Amendo 7 
"Loka agado: Krei kunligoplatformo(j)n de lokaj grupoj tra la mondo. Instigi lokajn 

aktivulojn krei lokajn grupojn." La Estrara opinio estas ke tio similas al jam ekzistanta vikio-paĝo 
kio ne estas uzata. Pli bonas uzi jam ekzistantaj iloj. Estas iu adresaro. 

Veronika pensas ke platformo/retlisto pli bonas ĉar vikio ne funkcias. Szabi havas impreson 
ke ĝi estas laboro de LS-oj. Por Veronika, rilatoj inter lokaj kluboj kaj  LS-oj ne ĉiam tiom bonas 
(ekzemplo : Rusio). Michael Boris kontraŭas ĉar jam estas parto pri interlokaj partneradoj en la 
laborgrupo kaj laŭ li, iu ĝenerala platformo ne estas la plej taŭga. 
– Por: 2 voĉoj 
– Kontraŭ: 7 voĉoj 
– Sindeteno: 6 voĉoj 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

7. Amendo 8 
"kaj kvizon" 

– Por: 14 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 1 voĉo 
 

8. Amendo 9 
"Scienca kaj faka agado: Starigi komisionon pri scienca kaj faka agado, kiu verku po du artikolojn 

por ĉiu eldono de la Scienca Revuo, havu konstantan rubrikon en Kontakto, kunlabore kun ISAE verku helpilon 
por verki artikolon, varbu por allogi pliajn Esperantajn sciencistojn, organizu sciencan prelegsesion dum junularaj 
aranĝoj, ellaboru kunlaboron kun KAEST, kolektu informojn pri aliaj Esperantistaj sciencaj organizaĵoj kaj 
kontaktu ilin pri ebla kunlaboro" 
– Por: 15 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 0 voĉo 
 

9. Amendo 11 
IEJ proponas forigi la ĉapitron 11 pri Pasporta Servo, kiu laŭ ili ne plu estas aktuala projekto. La 

antaŭa Estraro kontraŭas tiun proponon , ĉar oni ne simple povas forigi tiun gravan projekton de la laborplano. 



Oni ankaŭ ne povas decidi ion gravan pri la servo sen antaŭa debato pri ĝi. 
– Por: 1 voĉo 
– Kontraŭ: 10 voĉoj 
– Sindeteno: 4 voĉoj 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

10. Amendo 12 
Anstataŭi de "necesas certigi" ĝis la fino per "Por fini ĉi-tiun plurjaran problemon, TEJO lanĉu 

alvokon por transpreno de Pasporta Servo al alia organizo ĝis oktobro 2013 kaj transdonu ĝian mastrumon ĝis 
decembro 2013. Estis elspezita multege da mono por tio kaj ĝi daŭre estas nekontentiga. Oni ne povas simpla 
nuligi la servon, sed oni povas transdoni ĝin. 

Por la Estraro, opinio ne ŝanĝis ke oni ne povas decidi tiun sen anonci antaŭe ke oni pridiskutos ĝin. Des 
pli, oni ne simple povas transdoni datumbazon. 
– Por: 2 voĉoj 
– Kontraŭ: 11 voĉoj 
– Sindeteno: 2 voĉoj 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

11. Amendo 10 
La propono estas ne eldoni paperan version de Pasperto Servo. Same oni ne povas tion sen debato 

decidi. Plie, la financa argumento ne validas, ĉar Pasporta Servo bonege vendiĝas. Fine, nuntempe estas pretigita 
novan version kaj homoj atendas ĝin. Eble oni povus plialtigi la prezon. 
– Por: 2 voĉoj 
– Kontraŭ: 12 voĉoj 
– Sindeteno: 1 voĉo 
La amendo estas malakceptita de la Komitato 
 

12. Amendo 13 
IEJ demandas ke tiu projekto estu finance elteninda. La antaŭa Estraro poras kondiĉe ke oni aldonu 

tion ankaŭ al la linio 52. 
– Por: 9 voĉoj 
– Kontraŭ: 1 voĉo 
– Sindeteno: 5 voĉoj 
La amendo estas akceptita de la Komitato 
 
 

B. Provizora buĝeto 2014 
Oni forigas la du unuajn proponojn, ĉar ili ne plu aktualas (la projektoj daŭre estas en la laborplano) 
 

1. Amendo 3 
Eble eĉ 500 estas tro malmulte koste, sed ĉiukaze 250 estas. Ne eblas renovigi la retejon kun tiom 

malmulte. Estraro poras. Eblas tamen kunligi kun renovigo de uea.org, kiel anoncita en la laborplano. 
– Por: 12 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 3 voĉoj 
La propono estas akceptita de la Komitato 
 
 
 

I. Akcepto de laborplano 
La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, akceptas la 

laborplanon por la jaroj 2013-2015. 
– Por: 14 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 1 voĉo 
 
 

I. Akcepto de buĝeto 



La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, akceptas la 
buĝeton 2014. 
– Por: 14 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 1 voĉo 
 
 
 

I. Ceteraĵoj 
A. Ŝanĝoj en reglamento 

UEA demandis al la Komitato pritrakti anstataŭigon de komitatanoj fare de la Estraranoj. La Estraro 
povus tiel havi plimulton dum komitatkunvenoj, kio ne estas demokratia. Sia propono estas: "Estraranoj ne rajtas 
esti anstataŭantoj kaj ne rajtas havi aldonajn voĉojn" (propono 1) 
Michael Boris kontraŭas ĉar LS-oj konscie elektas anstataŭanton kun mandato kaj rekomendoj. Se iu Estrarano 
tute taŭgas por reprezenti LS-on, oni ne malpermesu tion: "Estraranoj rajtas esti anstataŭantoj sole de tiuj landaj 
kaj fakaj sekcioj en kiuj ili membras" (propono 3) 
Veronika opinias ke indas devigi sekciojn trovi iun ne envolvitan en TEJO, kiel inkluzivilo: "Estraranoj rajtas esti 
anstataŭantoj sole de tiuj landaj kaj fakaj sekcioj en kiuj ili membras, sed nur kondiĉe ke ili estas la solaj membroj 
kiuj ĉeestas la kunvenon" (propono 2) 
 
Propono 1: 
– Por: 1 voĉo 
– Kontraŭ: 6 voĉoj 
– Sindeteno: 8 voĉoj 
 
Propono 2: 
– Por: 12 voĉoj 
– Kontraŭ: 1 voĉo 
– Sindeteno: 2 voĉoj 

La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, modifias la 
reglamenton de TEJO tiel: "Estraranoj rajtas esti anstataŭantoj sole de tiuj landaj kaj fakaj sekcioj en kiuj ili 
membras, sed nur kondiĉe ke ili estas la solaj membroj kiuj ĉeestas la kunvenon." 
 

Ankaŭ estis rekomendite aldoni trian punkton al la punkto 7: Estrara raporto: "Estraranoj ne voĉdonas pri 
akcepto de la Estrara raporto" 
– Por: 10 
– Kontraŭ: 0 
– Sindeteno: 5 

La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, modifias la 
reglamenton de TEJO, aldonante tiun trian punkton al la punkto 7 'Estrara raporto): "Estraranoj ne voĉdonas pri 
akcepto de la Estrara raporto". 
 
 
 

B. Elekto de elekta komisiono 
La elekta komisiono havas la taskon observi la movadon kaj havi bildon de aktivuloj. Kiam venas 

momento de renovigo de la Estraro, ili komunikas kun diversaj homoj – inter alie kun eblaj kandidatoj – por 
rekomendi kandidatojn kadre de raporto. Veronika proponas Saŝan Murr kaj Lumeran, MB proponas Kventinon, 
Dorotan, Francescon kaj Petran. El tiuj proponitaj kandidatoj, nur Dorota kaj Kventino ĉeestas. Dorota ne 
kandidatiĝas. 

Łukasz proponas elekti du-kapan komisionon. Kaze iu neĉeestanta ne akceptas la voĉdonon ene de unu 
monato, oni tuj rete voĉdonu. Antaŭ du jaroj, oni unue elektis du-kapan komisionon kun tasko okazigi pluajn 
voĉdonadojn. Eblus faris same kun unu komisiito. 
– Elekti elektan komisionon nun: 0 voĉo 
– Elekti elektan komisionon parte nun parte poste: 14 voĉoj 

– Sindeteno: 1 voĉo 
Kiom da homoj elekti? Łukasz proponas 1, MB proponas 2 
– 1: 12 voĉoj 
– 2: 2 voĉoj 



– Sindeteno: 1 voĉo 
Oni nun decidas kiom da homoj aldone estos en la elekta komisiono. Lukasz proponas 1, MB 2, Veronika 
proponas 4. 
– 1: 1 voĉo 
– 2: 11 voĉoj 
– 4: 2 voĉoj 
– Sindeteno: 1 voĉo 
 
La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, elektas elektan 
komisionon kun takso rekomendi al la Estraro du-kapan komisionon ene de 3 monatoj. 
– Por: 13 
– Kontraŭ: 0 
– Sindeteno: 2 
La propono estas akceptita de la Komitato. 
 
 
 

C. Plutraktado de Pasporta Servo 
Estis interkonsentite ke nun ne estas la momento pridiskuti Pasportan Servon, Michael Boris proponas 

taksi la Estraron verki dokumenton analizante la nuntempan situacion de Pasporta Servo, kun konkretaj 
rekomendoj, surbaze de kiu estiĝos diskuto. 
– Por: 12 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 3 voĉoj 
La Komitato de TEJO, kunveninte okaze de la 69-a Internacia Junulara Kongreso en Nazareto, taksas la Estraron 
verki dokumenton analizante la nuntempan situacion de Pasporta Servo, kun konkretaj rekomendoj. 
 
 

D. OĈEJ 
La komitato de TEJO esprimas sian ĝojon je la kandidatiĝo de OĈEJ kaj sugestas kroman laboron rilate 

al la malfermiteco de la membreco kaj la demokratia partopreneblo. Konkrete: 
– ne postuli Estraran voĉdonon kaj patronadon pri akcepto de novaj membroj 
– ekskludi de la voĉdonrajto la Honorajn Membrojn 
– forigi la postulon pri loĝado en la sideja urbo de parto de la estraranoj 
 
– Por: 13 voĉoj 
– Kontraŭ: 0 voĉo 
– Sindeteno: 2 voĉoj 
La propono estas akceptita de la Komitato 
 
 
 

I. Fermo de la kunveno 
La prezidanto dankas la komitatanojn pro iliaj partopreno kaj akurateco kaj ĝisas la ĉeestantojn. 


