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I
6ENERALAJ PRINCIPQJ
1. - NOMO;
La nofflo de la organizo estas Hispana Esperantista Junulara Societo,
«allongigite, HEJS,

2, - FQ21CI0,
2.1, HEJS estas la junulara sekcio de Hispana Esperanto-Federado
(HEF) kaj landa sekcio de Tutnonda Esperantista Junulara Organizo
(TEJO),
2.2, La estraranoj de HEJS estas en daúra kontakto kun tiuj de HEF kaj
TEJO per reciproka kotíunikado,

3 r - KONSISTO,

HEJS konsistas el federadigintaj asocioj kaj individuaj teibroj,

4,- CELOJ,
4.1, La celo de HEJS estas la disvastigo kaj plifortigo
instruado de lingvo internada, kaj, plí konkrete,
precipe en junularaj medioj,
4.2, F; i ruedo j :
4.2.1, Informado pri la internacia lingvo,
4.2.2, Prak t i ka utiligo de la internada lingvo je
junularo,
4.2.3, Okazigo de kongresoj, tendaroj, seainarioj
rekontigoj,
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de la ideo kaj
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la servo de la
kaj
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4,2,4, Preparado de la »e»brero al aktiva partopreno en la generala
Esperanto-aovado,

5,- D1FIN0,
HEJS estas neütrala organizo rilate al politikaj, sociaj, religiaj kaj
filoiofiaj denandoj, kiuj ne rilatas rekte al la internacilingva
problemo, kaj gi konsideras bazon de sia agado la aktivan strebadon al
respekto kaj plenumo de la Hosaj Rajtoj,

ó,- SIDEJO,
A

La sidejo de HEJS trovigas tie kie ia Estraro decidas, kaj gi povas
esti sangata,

7,- LIN6V0J,
La oficiala lingvo de HEJS estas la lingvo Esperanto, tía kia gi estas
difinita per sia Fundamento kaj per sia verkaro, Labora lingvo povas
esti kiu ajn,

II
«EMBREGO

8,- NEHBRQKATE60R10J,
8.1, HEJS havas federaciajn kaj individuajn membrojn, kiel
honorajn aeíiibrojn, honorajn prezidantojn, kaj protektantoj,

ankaü

8.2, Federaciaj kaj individuaj mersbroj povas esti gejunuloj, kiu agas
gis inkluzive tndek jaroj. Escepte, la membroj de la gvidorganoj
povas esti «aksitúutiie du jaroj pli agaj, La ago de honoraj membroj,
honoraj prezidantoj kaj protektantoj ne estas liiaigita,
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8.3, Federaciaj leenroj estas la aeabroj de la tederaciigintaj asocioj
aú organizoj, konformaj al la agoliao difinita en la artiteólo 8,2,,
kaj por kiuj la koncerna asocio aú organizo pagas la specifan jaran
kotizon,
8.4, Individuaj nembroj estas ia aeabroj de HEF kies ago konforaas la
artikolo 8,2, ,
8.5, Kiel honoraj iseabroj povas esti elektitaj personoj, kiuj taris
gravajn servojn al la junulara Esperanto-aovado,
8,8, Kiel honoraj prezidantoj povas esti elektitaj nur personoj, kiuj,
kroa plenuúii la artikolon 8,5,, havis eksterordinarajn ieritojn por
HEJS,

9, - ASQCIOJ AÚ ORGANIZOJ FEDERACII6INTAJ AL HEJS,
9.1, Povas federacii'gi al HEJS jenaj esperantista] asocioj aú
organizoj;
9.1.1, Junularaj Asocioj aú Organizoj, kies agadteritorio respondas al
unu el la Aütonoaaj Koaunusoj, kiuj konsistigas la Hispanan Staton,
kaj estas organizitaj kiel tiaj,
9.1.2, Provincaj, komarkaj aü lokaj grupoj au junularaj sekcioj de
grupoj, kiuj ne apar tenas al aútunoakoaunuaa asocio aú organizo p I i
frué federadigttita al HEJS,
9.2, Asocioj aú organizoj di f i ni ta j en artikolo 9,1, federacii'gas al
HEJS post akcepto de ties koaitato,

10, - EKSIGO KAJ EKSI60,
10.1,
Meriibroj,
honoraj
aeubroj,
honoraj
prezidantoj
kaj
tederaciigintaj asocioj aú organizoj, kiuj evidente kontraúlaboras la
celon de HEJS aü nekontentige plenuiaas siajn devojn al la organizo,
povas esti eksigitaj laú decido de la koaitato,
10.2, La eksigo de^la tederaciigintaj asocioj aú organizoj devas esti
skribe deklarita, Gi validas ekde la tino de la administra jaro,
- 3 - -
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10,3, Federaciiginta asocio aú organizo, aú individua Reabro, kiu,
isalgraú - skriba averio, -ne pagis la koncernan kotizon, estas
konsiderata kiel eksigmta,

11,- PROTEKTANTOJ,
Estas personoj aú organizoj, kiuj, siapatie al HEJS, fmanee helpas
gin, La koaitato fiksas por ili specialan kotizon,

lií

6VID0R6ANÜJ

12,- K0HITATO,
12.1, La supera instanco ce HEJS estas la Koaitato, kiu konsistas el;
12.1.1, Koaitatanoj A, reprezentantaj la federaciigintajn asociojn aü
organizojn, e 1 el,tataj de ci tiuj,
12.1.2, Koaitatanoj B, elektataj de ia individuaj aeabroj,
12.1.3, Koaitatanoj C, elektataj de la tuta koaitato, gis aaksiauaa
nombro de unu sesono^e la tuto de koaitatanoj A kaj B kune,
12.1.4, Koaitatanoj C, aeabroj de la estraro ne jará koaitatanoj A, 8
aü C,
12.2, Proporcio da koaitatanoj kaj elekto,
12.2.1, Ciu federaciiginta asocio aú organizo kun alaenaú kvin aktivaj
aeabroj rajtas al koaitatanoj A laú la jena proporcio;
i kvin gis dekvin aeabroj; unu koaitatano,
% dekses gis tridek aeabroj; du koaitatanoj,
% tridek unu oís sesdek aeabroj; tri koaitatanoj,
i sesdek unu "gis cent kvindek aeabroj; kvar koaitatanoj, kaj
t cent kvindek unu aü pli; kvin koaitatanoj,
12.2.2, La tuton de la individuaj aeabroj rajtas al koaitatanoj B laú
la proporcioj difinitaj en la artikolo 12,2,1,, kaj la elekto okazas
dua oficiala kunveno de HEJS,
12.2.3, Por certigi al HEJS la kunlaboron de spertuloj, la Koaitato
povas elekti kaaitatanojn C, gis aaksiauaa noabro de unu sesono el la
tuto de koaitatanoj A kaj B kune, post certigo de ilia preteco
kunlabori efike en la agado,
- 4 -

12.3, Kondicoj de koaitataneco,
A
12.3.1, Ciuj komitatanoj devas esti leibroj de HEJS, Ciuj koaitatanoj
estas samrajtaj kaj reelekteblaj, Ciuj koaitatanoj estas ekselekteblaj
per la sama proceduro per kiu ili estis elektataj,
12.3.2, La üfico de la koaitatanoj daúras unu jaron,
12.3.3, Ciu aeabro de HEJS rajtas havi nur unu koaitatanecon,
12.4, Koaitatano A, kiu ne povas partopreni kun-sidon de la koaitato,
devas noauai anstataüanton, skribe aprobitan de la koncerna asocio aü
organizo, La anstataúanto devas esti aeabro de HEJS, kaj navas dui la
koncerna kunsido la saaajn rajtojn kiel ciu alia fcoaitatano,
Koaitatanoj El, C, C, ne estas anstataüeblaj,
12.5, La Koaitato
12.5.1, Elektas la estraron de HEJS,
12.5.2, Rajtas eiekti honorajn leabrojn kaj honorajn prezioantojn,
12.5.3, Difinas la generalan agadón be HEJS,
12.5.4, Decidas pri ¡a federatiigo kaj eksigo de asocioj aü organizoj,
12.5.5, Decidas pri la eksigo de individuaj aeabroj, honoraj aeabroj,
kaj honoraj prezidantoj,
12.5.6, Decidas pri regularoj,
12.5.7, Diskutas kaj aorobas la jarbilancon kaj la bugeton,
12.5.8, Fiksas la kotizojn,
12,5,5, Decidas pri la agado de la estraro,
12,5,10,Decidas pri la aferoj ne rezervitaj al la aliaj organoj kaj
rajtas decidí en ciuj aferoj pri kiuj koapetentas la Estraro,

13,- ESTRARO,
13.1, La Estraro konsistas el; prezidanto, unu aú du vicprezidantoj,
generala sekretario, estrarano pri financoj, kaj U Q - b e z o n e pliaj
estraranoj; kaj gi estas elektita de la Koaitato, Ciu aeabro de la
estraro oficas dua du jaroj kaj povas esti reelektita,
13.2, La Estraro:
13.2.1, Plenuaas la decidojn de la Koaitato,
13.2.2, Noauaas la redaktoro(j)n de la presorgano(j) de HEJS,
13.2.3, Decidas pri la loko kai daúro de la kongresoj, tendaroj,
seainarioj kaj alispecaj renkontigoj de HEJS,
- 5 -

13,2,4, Kreas novajn servojn,
A

13.3, La prendante reprezentas al HEJS kaj subskribas kun la generala
sefcretario la tefajn dokuaentojn, prezidas la Koaitaton, la Estraron
kaj la kunvenojn de HEJS,
13.4, La vicprezidantoj, laúbezone, anstataüas la prezidanton,
13,6, La generala sekretario zorgas p¿ri la efektivigo de la decidoj de
la Komi tato kaj de la Estraro, arangas la jaran raporton pri la agado
de HEJS,
13.6, La estrarano pri f i naneo j administras la tüonaferojn de HEJS,
A

13.7, Ciuj estraranoj plenutas laúbezone komisiitajn taskojn,

14. - REDAKTORu(J) CE LA PRESORGANO(J),
A

Plenuntas siajn redaktajn taskojn laú la generala gvidlinio di f i ni ta de
la Koaitato, kaj responderás al ¡3 Estraro,

15. - K0MIS1ONOJ KAJ KOtlISITOJ,
En la kadro de sia koapetenteto, la Koaitato aü la Estraro povas
elekti specialajn koaisionon aú koaisiito(j)n por espión iu(j)n aú
por plenuii difinitajn taskojn, Post la píen. ;• de la tasko 'ciu
koaisiono aú koaisiito devas skribe raporti al la elektinta órgano,

16. - LftBQRMANIERO DE LA GVID0R6AN0J.
16.1, La Koaitato
laúbezone,

kaj

la Estraro kunvenas alaenau

unu fojón

jare

16.2, En la vocdonadoj, validas la pliisulto de la vocdonintoj, Okaze
de vocegaleco decidas la prezidanto de la koncerna gvidorgano,
Decidoj, kiujn partprenis aalpli ol duono de la rajtantoj, devas esti
- 6 -
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A

A»

subaetita al posta skriba vocdono, en kiu suficas la plinulto de la
vocdonantoj,

IV
FINANCOJ
17,- ENSFEZOJ; GIA UTILÍGO
17.1, La enspezoj de HEJS konsistas el;
17.1.1, Reabrokotizoj,
17.1.2, ilonprofíto de la agadoj de ¡a organizo,
17.1.3, Donacoj, heredafoj kaj subvencioj,
17.2, La enspezoj estas utiligata] por kovri unue la enbugetigitajn
elspezojn kaj la adsinistradon de HEJS,

V
GENERALA V0CD0NAD0
18.- OKAZIGO,
18.1, Gi okazas;
n3,l.l, Se la Koaitato, aü, okaze de urgeco, la Estraro tion decidas,
18.1.2, Se la federacngintaj asocioj aü organizoj reprezentantaj
alaenafi kvaronon de la aeabraro gin postulas per sia skriba subskribo,
en teapoliao de kvardek kvin tagoj, kalkulita de la unua'gis la lasta
skriba postulo,
18.1.3, Se alaenaa kvarono de la individuaj aeabroj gin postulas per
sia skriba subskribo, en teapoliao de kvardek kvin tagoj, kalkulita de
la unua gis la lasta skriba postulo,
18.2, La generala sekretario gin arangas plej aalfrue kvardek kvin
tagojn post ricevo de sufiía noabro de skribaj postuloj,
18.3, Tiu vo'cdono espriaas sin pri deaandoj subaetitaj de la instanco
kiu postulis la'generalan vocdonadon,
- 7 -

19.- KAJ.KULQ DE VOCDONOJ,
19.1, Ciu federaciiginta asocio aú organizo havas noabron da vocdonoj
egalan al nombro de siaj raembroj, por kiuj la kotizo estas pagita je
la dato de arangado de la vocdonado,
A

A

13.2, La individuaj aeabroj vocdonas individué; ciu membro rajta5, al
unu vocdono, kiu ne povas esti delegita al alia persono nek organizo,
A

A

13.3, En la vocdonado validas la plitulto de la espriaitaj vocdonoj,
Por sangi la Statuton aú aalíondi la Organizon, necesas alraenaü du
trionoj de la espriaitaj vocdonoj, kondice ke tiuj vocdonoj reprezentu

ainiauae la duonon de la aeabraro,

20,- KQNTRQLQ,
La generala vocdonado estas skriba, kaj la vocdonoj estas kalkulitaj
kvardek kvin tagojn post la forsendo de la vocdoniloj, La vocoonojn
kaikulas persono proponita de la instanco kiu postulis la generalan
Yo£donadon, en ceesto de tri aeabroj nosuaitaj de la Koaitato de HEJS,
Ciu (controlinto skribe certigas la gustecon de la proceduro,

A A
VI
SANCO DE LA STATUTO
A

A

SANGO,

La Koaitato de HEJS kompetentas pri sango de ci Statuto, Pri la
statutsangoj, la generala sekretario informas al la estraroj de HEF
kaj TEJO,

- 8 -
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VII
MALFONDO DE LA ORGANIZO
22,- MALFONDO,
HEJS lalfondigos laú propono de sia Komi tato post ratifo per generala
vocdonado en kiu vocdonis favore al tiu decido almenad du trionoj de
la nembraro, Post la malfondo de HEJS gia mono kaj havajoj apártenos
al HEF,

VIII
VALIDI60 DE LA STATUTQ
23,- VALIQIGO
Post la akcepto de íi tiu Statuto cesas validi ciuj antaúaj reguloj,
kiuj kontraúas glajn principojn kaj regulojn,

