Supplément au n°11/12 (1313-1314) de Sennaciulo

REFERENDUMO 2015 – VOĈDONILO

Laŭ la paragrafoj 10 kaj 15 de la Statuto, la membroj estas petataj per referendumo voĉodoni pri jenaj instancoj:

Elekto de la Plenum-Komitato

La kongreso en Dinano aprobis, por la periodo trijara, 2015-2018 liston de ok kandidatoj (por ok lokoj) 

ge-kdoj: Guy CAVALIER (31976), Franjo LEVEQUE (35862), Vinko MARKOVO (35297), Pedro SANZ (34554), 	Tereza SABATIER (32652), Dominiko SIMEONE (35724), Pierre SOUBOUROU (35951), Brandon 	SOWERS (35903).

 K onsiderante la malfruon en la apero de la oficiala alvoko al kandidatiĝoj en Sennaciulo, la kongreso akceptis ke pliaj kandidatiĝoj venu ĝis la 15a de septembro.  Du pliaj kandidatoj prezentiĝis, Diana RIŜAR (35987) kaj Bruno HENRY (34987).  Sekve, Brandon SOWERS kaj Tereza SABATIER retiriĝis.

Bonvolu voĉdoni (por la P.K.) por 8 (ok) kandidatoj, kaj por la Ĝ.K. Por esti elektitaj, ĉiu el la kandidatoj devas ricevi pli ol 50 % de voĉoj el la nombro de voĉdonantoj. 

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

Guy CAVALIER								JES 	NE 	SINDETENO*
Bruno HENRY								JES 	NE 	SINDETENO*
Franjo LEVEQUE							JES 	NE	SINDETENO*
Vinko MARKOVO							JES 	NE 	SINDETENO*
Diana RIŜAR								JES 	NE 	SINDETENO*
Pedro SANZ								JES	NE	SINDETENO*
Dominiko SIMEONE							JES	NE	SINDETENO*
Pierre SOUBOUROU – "Ŝtonĉjo"						JES	NE	SINDETENO*

Kandidatoj por la Ĝenerala Konsilantaro:
A) Por geografiaj sektoroj

Renata CHASSARD-CAUBEL (32014), Foulayronnes, por aĝenia SAT-rondo 	 JES 	NE 	SINDETENO*
GBEGLO Koffi (35811), Lomeo, por lomea-aneha SAT-rondo		 JES 	NE 	SINDETENO*
Nikolao GUDSKOV (33451), Moskvo  	 				 JES 	NE 	SINDETENO*
JUNG Hyunsoo, alinome Paz (35734), Seulo, por seula SAT-rondo		 JES 	NE 	SINDETENO*

Tiun ĉi voĉdonilon  bonvolu meti en malgrandan koverton sen indiko de via nomo aŭ  adreso, kaj metu tiun koverton en alia pli granda kun indiko de via nomo kaj SAT-Matrikulo.

Fermu la grandan koverton kaj sendu la tuton al: SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Nur validos tiuj voĉdoniloj, kiuj atingos la sidejon antaŭ la 28a de februaro 2015.

 Se vi ne povas aŭ ne volas papere voĉdoni, v i anstataŭe povas tion rete fari, sendante al la adreso referendumo2015@gmail.com  la modifeblan rtf-dokumenton, kiu estas elŝutebla ĉe: http://satesperanto.org/Referendumo-2015.html . 
 
Vi trovos en tiu ĉi retpaĝo detalajn klarigojn pri la proceduro por anonimigo de la voĉdonilo. 

