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Es publica la llista de candidats a la pròxima junta directiva, la qual es votarà a l'asamblea de dia
28 de desembre. A més, es comenten alguns canvis a uns possibles nous estatus. Apunt: si algun soci
no reb aquest article per correu avisau de que vos posin a la llista de socis.

Acte de l'assamblea de divendres 14 de decembre del 2007

Acte de l'assamblea de divendres 14 de decembre del
2007

Ordre del dia
Dissolució junta directiva1. 
convocatoria d'eleccions

gabinet d'eleccions1. 
2. 

Canvis d'estatuts
reducció membres1. 
canvi periode legislatura2. 
canvi quota socis3. 

3. 

Dissolució de la junta directiva
Es declara disolta la junta directiva actual. Malgrat tot es situa en regència mentre no es finalitzin les eleccions per la
següent.

Convocatòria d'eleccions
Es convoquen eleccions a la junta directiva de Bulma. Els candidats són, sense cap ordre concret:

Hugo Chinchilla, ganon1. 
Joan Ginard, lumen2. 
Carmen Eugenio, carme3. 
David Martín, suki4. 
Antoni Mas, tmas5. 
René Mérou, H6. 
Joan Miquel Torres, joanmi7. 
Antoni Villalonga, Friki8. 

Els socis no estan restringits a votar un sol candidat sinò que poden donar el seu vot a tots els que vulguin. És a dir, un
soci pot votar en blanc, a sols algun dels candidats o a tots ells.

Les votacions seran dia a l'assamblea de dia 28 de decembre. Els mètodes per exercir el dret a vot són tres:
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Votació presencial dia 281. 
Delegació del vot2. 
Vot per correu3. 

L'adreça de correu és eleccions@bulma.net(1) . Per qualsevol correu que es vulgui enviar xifrat es pot fer contra el
perfil:

paurullan@bulma.net: 1024D/FA8E9295
fingerprint = 9133 4B74 D54F EAD1 7B87 519D B0AB 1B0D FA8E 9295

Tots els correus han d'anar signats amb GPG o similars. Evidentment la clau ha d'estar al dia i el receptor l'ha de tenir
verificada d'alguna manera fiable.

El sistema de delegació de vot significa establir una persona de confiança i que ella dugui a terme el vot del soci absent.
Per usar aquest mètode s'ha d'enviar prèviament un correu amb el nom del soci absent i el del soci que el representarà.

Pel sistema de vot per correu desgraciadament no coneixem altre i millor mètode que el del correu nominal. Tot tipus
de recomanacions per anys posteriors s'acceptaran. El cos del missatge ha de ser únicament i exclusiva el següent,
incloent les línees de sostinguts i a la primera columna, sense espais ni tabuladors a l'inici:

#################################################
[ ] Hugo Chinchilla, ganon
[ ] Joan Ginard, lumen
[ ] Carmen Eugenio, carme
[ ] David Martin, suki
[ ] Antoni Mas, tmas
[ ] René Mérou, H
[ ] Joan Miquel Torres, joanmi
[ ] Antoni Villalonga, Friki
#################################################

Es posarà una x, minúscula o majúscula, adins el quadre per donar el vot. Qualsevol altre caràcter es considerà nul i
tindrà el mateix efecte que haver-lo deixat en blanc.

Canvis als estatus
Es redactarà un esboç pel que podrien ser els nous estatuts de l'associació. La feina de revisar-los i proposar-los a
votació la farà la nova junta directiva. Malgrat tot la junta actual ajudarà fent una primera proposta. Els punts més
importants, els quals també es comentaren durant l'assamblea, són:

Ampliar el període legisletiu de la junta directiva a 18 mesos.1. 
Reduir el nombre de membres de la junta a nou.2. 

La reducció del nombre de membres és conseqüència a aumentar la flexibilitat dels processos interns. Actualment els
estatus nombren quatre càrrecs i setze vocals. El nou esboç plantejaria sols cinc vocals.

Altres propostes
S'ha proposat el canvi de les quotes de soci a un pagament anual de 10 euros.

Es recomana popularitzar algunes pràctiques per millorar la comuniació de la envers els socis. S'hauria d'usar més i
millor el correu electrònic, eina principal de l'associació, per avisar d'events o canvis en qualsevol tema. Una típica
situació a evitar és on dos socis facin feina sobre les jornades i cap altre membre dels apuntats a la llista ho sap perquè
no es comunica. Amb això no es vol tenir controlades les accions i activitats dels socis sinò millorar el fluxe de feina.

La gent de la Balearikys Party ens ha oferit i donat completa disponibilitat per fer ponències a les instalacions durant
l'event. Es recomana a tothom que cregui que pot ajudar apuntar-se a la llista de jornades
http://llistes.bulma.net/mailman/listinfo/jornades(2) a donar idees. L'objectiu inicial és fer el símil del que són les
jornades als instituts.
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Apèndix
Queda convocada assamblea per les eleccions per divendres dia 28 de decembre. L'hora i lloc està per determinar i
s'avisarà tan bon punt s'hagin concretat.

Assistents
Xisco Lladó1. 
Pau Rul.lan2. 
Joan Miquel Torres3. 
Kiko Piris4. 
David Martin5. 
Toni Ruíz6. 
Antoni Villalonga7. 
Tomeu Capó8. 
Tomeu Borràs9. 
Antoni Pizà10. 
Carme Eugenio11. 
Fco. Javier MC12. 

Lista de enlaces de este artículo:

mailto:eleccions@bulma.net1. 
http://llistes.bulma.net/mailman/listinfo/jornades2. 

E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2413
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