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Mesaĝo de la estraro pri rezultoj de baloto

Estimataj geamikoj,
Entute, 32 el la registritaj 80 membroj balotis. Tio signifas ke 40% el la membroj voĉdonis. Do, la baloto
estas valida.
Neniu baloto estis nuligitaj laŭ la regularo.
Jen la rezulto (laŭ ordo je plejmulto el la voĉdonoj):
Johannes Mueller (84,3%), Anthony Lucas (81,2%), Orlando Raola (75%), Wendel Pontes (75%),
Francesco Maurelli (65,6%), Ana Ribeiro (59,3%), Huang Trezoro Yinbao (56,2%) kaj Aleks André
(53,1%).
Laŭ la statuta regularo, ISAE estraro konsistas el sep membroj. Pro tio, tiu kiu ricevis la malplejmulto el
la elektoj ne fariĝos estrarano.
ISAE Estraro por la periodo 2017-2020 konsistas el:
Prezidanto : Anthony LUCAS
Vicprezidanto : Wendel PONTES
Cxefredaktisto de SR : Johannes MUELLER
Respondeculo pri Junularo kaj Universitata Agado: Ana RIBEIRO
Orlando RAOLA, Francesco MAURELLI, kaj Huang TREZORO YIANBAO.
Amri Wandel estas observanto de AIS por pli proksima kunlaboro.
Dankon al ĉiuj kiuj balotis kaj helpis daŭrigi la laboron de ISAE!

La Estraro
https://aktuale.scienca-revuo.info/2016/12/19/isae-elektis-sian-novan-estraron/

ISAE serĉas kunlaborantojn!
Nia blogo bezonas pliajn homojn por kontribui per artikoloj pri sciencaj novaĵoj. Vi ne bezonas esti
profesia sciencisto aŭ profesoro por kontribui. Se vi parolas esperanton kaj ŝatas diskonigi sciencon, vi
ja estas bonvena! Legu sube la mankantajn fakojn por publikigo: Matematiko, Historio, Kemio
(Biokemio), Astronomio, Fiziko, Geografio kaj Geologio.
Se vi povas kontribui per ne supremenciitaj fakoj, nepre kontaktu nin kaj sugestu novan.
Por esti kontribuanto, nepre sendu mesaĝon privatan al ni. Dankon!

