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Són recurrents les preguntes que ens arriben fent referència a l'Associació: qui som, com ens
organitzam, com fer-se soci...
Aquí teniu una breu explicació de tot plegat.

(También existe una versión en castellano(1))

Què és BULMA?

BULMA (Bergantells(2) Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons) va sorgir l'any 1998 com un LUG, un grup
local d'usuaris de Linux(3), vinculats a la UIB(4).
Amb el temps i feina, BULMA va anar creixent, i a finals de 1.999 es va constituir en associació, elegint-se la primera
Junta Directiva(5).
Actualment, BULMA és una associació sense ànim de lucre,constituïda d'acord a la llei, l'àmbit d'actuació de la qual és
la Comunitat Autònoma de Balears, amb uns estatuts(6) que pots consultar, i uns objectius entre els quals hi ha:

La divulgació y promoció del Programari Lliure(7).• 
El suport a grups d'usuaris i desesenvolupadors de Programari Lliure a Balears.• 
Promoure l'intercanvi d'experiències relacionades amb el sistema operatiu GNU/Linux i el Programari Lliure
en general entre usuaris i desenvolupadors.

• 

Facilitar l'accés al sistema GNU/Linux i al programari lliure als residents a Balears, i de manera molt especial
als alumnes i professors dels distints nivells del sistema educatiu.

• 

Organització de cursos, congressos, conferències i trobades encaminats a aconseguir tot l'anterior.• 

Com funciona BULMA?

Per al seu funcionament, BULMA s'ha dotat de tres organs de decisió:

L'Assemblea General• 

Intregrada per tots els socis, es reuneix com a mínim una vegada a l'any i, entre d'altres coses, aprova si procedeix els
comptes de l'associació, les possibles modificacions dels estatuts, i eligeix els membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva• 

La constitueix un nombre en torn a 16 socis, elegits per l'Assemblea General. Es reuneix com a mínim una vegada cada
sis mesos. Representa l'associació i decideix sobre la creació de Seccions Tècniques i grups de interès, Federació amb
altres associacions, administració dels bens, etc.
Entre d'ells eligeixen un President, un Vice-president, un Secretari i un Tresorer.
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La Comissió Permanent• 

La integren el President(8), Vice-president(9), Secretari(10), i Tresorer(11).
La seva missió es dur a la pràctica les decisions de la Junta Directiva, coordinar la realització de les activitats de
l'associació, i garantir la continuïtat dels serveis d'aquesta.

A més dels organs de decisió de l'asociació, els estatuts de BULMA contemplen la possibilitat de crear Seccions
Tècniques (per a escometre tasques específiques necessàries per al funcionament de l'associació) i Grups de Interès.

Com fer-se soci de BULMA?

Per a pertanyer a BULMA com a soci, és necessari :

Ser aval·lat per, al manco, un soci de BULMA. Si no en coneixes cap, comenta-ho a la Bulmailing(12)1. 
Enviar un correu electrónic al secretari(13), comunicant les dades següents:

Nom i Llinatges♦ 
DNI♦ 
Direcció♦ 
Número de Telèfon♦ 
e-mail♦ 

2. 

Pagar la quota bienal de 10 € ingressant els doblers al compte que BULMA manté obert a “Sa Nostra”, les
dades del qual són:

Titular: Associació BULMA
CCC: 2051.0175.98.1070000003

no oblidant fer constar a l'ingrès el nom i llinatges del nou soci.

3. 

Aquest mateix número de compte pot ser utilitzat , si un ho vol, per a efectuar donacions que sempre agraïm.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=19671. 
http://dcvb.iecat.net/results.asp?Word=bergantell2. 
http://www.gnu.org/home.es.html3. 
http://www.uib.es/4. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1395. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=15866. 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html7. 
mailto:president@bulma.net8. 
mailto:vice-president@bulma.net9. 
mailto:secretari@bulma.net10. 
mailto:tresorer@bulma.net11. 
mailto:bulmailing@bulma.net?subject=Vull ser socio de BULMA12. 
mailto:secretari@bulma.net?subject=Vull ser Soci de BULMA13. 

E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1968
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