
REFERENDUMO 2008    VOĈDONILO 
Laŭ la paragrafoj 10 kaj 15 de la Statuto, la membroj estas petataj per referendumo voĉdoni pri jenaj instancoj:

Elekto de Plenum-Komitato
La kongreso en Kazanlak aprobis por la periodo trijara 2009-2012 jenan liston de naŭ kandidatoj:
ge-kdoj  Marteno BUSTIN (32.539), Guy CAVALIER (31.976), Franjo LEVEQUE (35862), Gerard LIEBLANG 
(32.343), Stéphane HERVE (35793), Vinko MARKOV (35.297), Arturo PRENT (31.123), Thérèse SABATIER 
(32.652), Jakvo SCHRAM (34.781).
(La deka kandidato, k-dino Zavadlav, rezignis pri sia kandidateco).

Bonvolu voĉdoni (por la P.K.) por 8 (ok) el 9 (naŭ) kandidatoj, kaj por ĉiuj por la  Ĝ.K. Por esti elektita, ĉiu el la 
kandidatoj devas ricevi pli ol 50% de voĉoj el la nombro de voĉdonantoj. Por la P.K. estos elektitaj ok kandidatoj kun 
plej granda nombro da voĉoj krom tiuj kiuj ne atingis la 50 %. 
Voĉdoniloj sur kiuj nombro de elektitoj por la P.K. superos 8 estos senvaloraj. 

Kandidatoj por la Plenum-Komitato :  *Forstreku du el tri vortoj

Marteno BUSTIN  JES   NE   SINDETENO*
Guy CAVALIER   JES   NE   SINDETENO*
Franjo LEVEQUE JES  NE  SINDETENO*
Gerard LIEBLANG  JES   NE   SINDETENO*
Stéphane HERVE  JES  NE  SINDETENO*
Vinko MARKOV  JES   NE   SINDETENO*
Arturo PRENT   JES   NE   SINDETENO*
Thérèse SABATIER  JES   NE   SINDETENO*
Jakvo SCHRAM   JES   NE   SINDETENO*

Kandidatoj por Ĝeneralaj Konsilantoj : *Forstreku du el tri vortoj

R. CHASSARD-CAUBEL (32.014) Foulayronnes, Francio   JES  NE  SINDETENO*
D. ROOKE (35.571) Oensingen, Svisio     JES  NE  SINDETENO*
S. YAMASAKI (33.873) Kokubunzi, Japanio    JES  NE  SINDETENO*

La aliaj kategorioj de Ĝ. Konsilantoj ne estas elektataj per la Referendumo de la membraro, ĉar ili
tenas “sian mandaton ĉu de la respektivaj LEA-oj, ĉu de la SAT-rondo en la sideja urbo (vidu par.
15 de la Statuto).

--------------------------------------------------------"------------------------------------------------------------------------

Mi deziras fariĝi ano de la eldona fako kooperativa de SAT..................JES

Mia nomo kaj matrikulo: ............................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supran referendumilon bonvolu meti en malgrandan koverton sen indiko de via nomo aŭ adreso.
Fermu ĝin kaj metu en alian koverton sur kiu bonvolu indiki vian nomon kaj SAT-matrikulon.
Sendu ĝin al : SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio.

Se vi deziras aliĝi al kooperativo, la suban parton aldonu apud malgranda koverto en la grandan koverton.

Resendu la voĉdonilon tiel ke ĝi atingu la SAT-sidejon antaŭ la 15-a de januaro 2009.

Supplément au n° 11/12 (1241/42) de Sennaciulo


