
Société Yvonne Martinot 
 

ĜENERALA ASEMBLEO 
sabaton, 25an de junio 2022 je la 10-a horo kaj duono 

en KVINPETALO 
 

TAGORDO 
1. Salutvortoj de la prezidanto 
2. Kontrolo de la kvorumo 
3. Nomumo de la tag-prezidanto kaj de la protokolanto(j) 
4. Rimarkoj pri la protokolo de la pasinta ĜA kaj voĉdono 
5. Agad-raporto kaj diskuto prie 
                       Voĉdono pri la agadraporto 
6. Financa raporto, klarigoj, diskutoj 
                       Voĉdono pri la financa raporto 
7. Pluaj perspektivoj por 2022  
8. Diversaĵoj 
9. Renovigo de triono de la komitato. (Kandidatoj sin anoncu skribe antaŭ la 20a de juno) 
  
Estas grave, ke la asembleo havu kvorumon. Se vi ne povas persone ĉeesti, bonvolu nepre 
sendi rajtigilon. 
  
Se vi havas dezirojn aŭ proponojn pri temoj de staĝoj, bonvolu skribi dorsflanke de la 
rajtigilo. 
  

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

ĜENERALA ASEMBLEO de SOCIETO YVONNE MARTINOT 
5-an de septembro 2021 je la 10-a horo kaj duono en KVINPETALO 

  

• Mi tranoktos en Kvinpetalo dum vendreda/sabata aŭ sabata/dimanĉa, nokto (Forstreku la 
neutilajn indikojn)  
• Mi ĉeestos la jenajn manĝojn:  
vendredon tagmeze / vendredon vespere / sabaton matene / sabaton tagmeze / sabaton 
vespere (Forstreku la neutilajn indikojn) 
Miaj nomo kaj adreso:  
 
 Dato kaj subskribo: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

ĜENERALA ASEMBLEO de SOCIETO YVONNE MARTINOT 
5-an de septembro 2020 je la 10-a horo kaj duono en KVINPETALO 

 

RAJTIGILO 
  

Se mi ne partoprenas la Ĝeneralan Asembleon de Societo Yvonne Martinot, mi donas mian 
voĉon al: 
                                   S(in)o: ........................................................................................ 
            aŭ al               S(in)o: ........................................................................................ 
            aŭ al               S(in)o: ........................................................................................ 
ATENTU: Ĉar ĉiu ĉeestanta membro rajtas teni maksimume nur kvin rajtigilojn, la sennomajn 
rajtigilojn ni disdonos egale al la efektivaj partoprenantoj. 
  
• Mi estas dumviva membro                         JES             NE  
• Mi pagas mian kotizon. Bonvolu trovi ĉi-kune ĉekon de 12 €.*  
• Mi deziras fariĝi dumviva membro. Bonvolu trovi ĉi-kune ĉekon de 120 €.*  
• Mi donacas ...................... € al SYM.*  
* Ĉekoj al « Société Yvonne Martinot ».. 
Miaj nomo kaj adreso:  
  
 Dato kaj subskribo: 


