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D'acord amb els estatuts de BULMA(1), pel present anunci, queda convocada l'assemblea general de
socis per al proper divendres dia 12 de maig de 2006.

La primera convocatòria serà a les 20:29 i la segona a les 21:11 del dia esmentat. A l'AulaLinux de
l'edifici Anselm Turmeda, al campus de la UIB.

Els punts a tractar seran els ordinaris:
elegir els membres de la Junta Directiva,• 
aprovar els comptes de l'associació• 

Per lo tant, queda obert el plaç per a que els socis que ho desitgin es presentin com a candidats a la
nova Junta Directiva.

Soci: no faltis!, la teva participació és molt important!

A més, com que estam molt contents pels resultats de les III Jornades(2) hem decidit que doblarem la
paga a tots els membres de la Junta Directiva... (més informació a l'article(3)).

Recordau que si no podeu assistir personalment, podeu delegar el vot en algú de confiança o votar per correu electrònic
(preferiblement signat i xifrat).

Els requisits per a presentar-se com a candidat a la Junta Directiva són ben senzills:
Esser soci de BULMA• 
Estar al corrent dels pagamets de les quotes• 
Tenir ganes de comprometre's un poc més amb l'associació• 
Enviar un correu electrònic al secretari(4) sol.licitant figurar a la llista de candidats• 

I els candidats que s'han presentat fins al moment són:

Antoni Aloy• 
Antoni Villalonga• 
Benet Joan Darder• 
Carmen Eugenio• 
Joan Ginard• 
Joan Miquel Torres• 
Pau Rul·lan Ferragut• 
René Mérou• 

Encara no t'has apuntat? A què esperes? En guany pagarem EL DOBLE als mebres de la JD

És a dir: Si fins ara teniem una gran satisfacció per la nostra feina a la Junta Directiva, a partir d'enguany, tendrem una
DOBLE gran satisfacció. :-)

Venga! BULMA t'espera!!!
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Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=15861. 
http://jornades.bulma.net2. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=22923. 
mailto:secretari@bulma.net4. 

E-mail del autor: bulma _ARROBA_ pirispons.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2292
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