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1.  
mbM malfermas la asembleon, kaj proponas kiel prezidanton Michele Gazzola mG, kiu estas aplaŭde 
akceptita sen kontraŭaj voĉoj. 
mG proponas kiel sekretarion Brunetto Casini bK, kiu estas aplaŭde akceptita sen kontraŭaj voĉoj. 
Kiel voĉdonkontrolantoj oni proponas Michele Menciassi mM, Francesco Reale fR, Manuel Giorgini 
mG, kune aplaŭde akceptitaj sen kontraŭaj voĉoj. 
La tagordo estos: 

 • Elezione organi direttività 
 • Approvazione relazione morale 
 • App rel finanziare 
 • Proposta e votazione presidente 
 • Proposte e votazione consiglieri 
 • Discussione attività futura. 

2. 
mbM prezentas sian Realzione Morale, kiun la partoprenantoj festivalaj ricevis ĉe sia alveno al la IJF. 
Ĉeestas 10 voĉdonrajtaj membroj de IEJ. La ĵusaj Estraranoj sin retenas, sekve La MR estas aprobita 
unuanime per 5 voĉoj. 
3. 
Reklazione finanziaria. La mancata realizzazione del Festival 2009 ha caŭsato l’impossibilità di ricevere 
le sovvenzioni ministeriali, regionale e locali. 
La pubblicazione del 2° fumetto RoMeO (Diabolik), realizzato in collaborazione paritetica con FEI ed 
Edistudio è già sostanzialmente in pareggio. 
“Helpo al Abruco”. 1000 € versati ad una associazione che si occupa della gestione dei campi, 1000 € 
alla biblioteca di Sulmona. 
Rompiĝis la komputilo de IEJ, do la bilanca valoro malkreskas. 
La RF estas aprobita unuanime per 5 voĉoj. 
4. 
La demisianta Estraro proponas kiel prezidanto Elina Koryak eK. 
Ŝi estas elektita per 9 voĉoj favoraj kaj 1 nevalida voĉdonkarto. 
 
5. 
La demisianta Estraro proponas Fabio Bettani fB, Francesco Lorenzon fL, mbM inter la jamaj 
estraranoj kaj Matteo Favoni, Francesca Giovanna Maria Gastaldi, Tommaso Manzon, Manuela 
Ronco, Nicoletta Venco. 
mbM proponas ke la estraro konsistu, krom la prezidanto, je 9 estaranoj. La propono estas aprobita 
per 9 voĉoj favore kaj 1 kontraŭ. 
Ricevas jenaj voĉoj: 
fB 7 
mF 3 
fgmG 7 
fL 8 
mbM 7 
tM 5 



mR 8 
nV 4 
Ĉiuj kandidato estas tial elektitaj. 
 
6. 
mG atentigas pri la bezono, ke ĉefe la estararanoj pli ope kaj pli ofte partoprenu la aranĝojn alilande. 
bK aldonas la bezonon partopreni ankaŭ la Italan kongreson. 
eK substrekas ke estas necese ke la programo de la NK antaŭvidu programon specifan por la junuloj, kaj 
ke lIEF subvenciu ilian partoprenon. 
bK deklaras la plenan disponeblon de la Kongrsea prizorganto de IEF akcepti junularan kontribuon, eĉ 
se ampleksan, al la programo de la NK, kaj ke kontribuo ĉijare estis asignita, kaj ke IEJ devos labori por 
ke tio ripetiĝu en la venontaj jaroj. 
Francesco Reale substrekas la eblecon je kontribuo kun aliaj, neesperantistaj organizoj. 
mG proponas provi organizi la venontan IJF kunlabore kun la svisa junularo. fR informas, ke 
disponeblo flanke de la svisa movado ja ekzistas. 
mbM, dankante la iamajn estararnojn kiuj dum la nuna asembleo kontribuis, kaj petas ilian kunlaboron 
ankaù dum la jaro. 
bK dankas nome de IEF. 
mG fermas la kunsidon. 


