
Somero 2020 

La eksterordinara ĝenerala kunveno 2020 
permesos al vi partopreni la decidan procezon 
tiurilate. 
 
Kiel parto de pli granda proksimeco inter          
la membroj mi deziras, ke la “Letero de la         
prezidanto” fariĝu vera ligo inter ni ĉiuj,                 
kaj por tion fari mi deziras, ke ĉiuj membroj 
partoprenos per sendado de fotoj kaj  raportoj 
pri ekspozicioj kaj eventoj, kiuj okazis en iliaj 
landoj. Tiel ni kune spertos, kion ni unuope 
atingas en ĉiu sia lando. Tial mi volas lanĉi 
konkurson por doni novan nomon al ”Letero de 
la prezidanto”. Kaj mi invitas ĉiujn sendi al ni 
priskribojn, fotojn, vidbendojn ktp. 
 
La nuna FISAIC-insigno kreas politikajn         
komentojn, pri kiuj nia asocio ne povas esti  
kontenta. Tial mi petis pri konkurso por krei 
novan, pli neŭtralan kaj pli modernan insignon. 
Mi demandos al la ĝenerala sekretario denove 
sendi la aliĝilon por la konkurso – kiu estas pli 
aktuala nun, ĉar multaj aktivecoj “dormas”.  
Samtempe estas ebleco por ĉiuj partopreni la 
saman projekton. Mi atendas la partoprenon de 
i ĉiuj; tiel vi konfirmas vian alligon al FISAIC 
kaj vian devigan senton labori por FISAIC, nun 
kaj estonte. La ekzisto de FISAIC havu priori-
taton. 
 
Komence de aŭgusto vi ĉiuj ricevis ĉiujn 
dokumentojn rilate al la eksterordinara ĝenerala 
kunveno. ”Eksterordinara” pro la kondiĉoj        
nunaj, sed necesa por fari kelkajn gravajn           
decidojn. La 2021-horizonto devus doni al ni 
eblecon reveni al la normalaj organizaj rutinoj 
kaj ankaŭ al ordinara ĝenerala kunveno, plej 
verŝajne en Sofio (Bulgario), kie oni planis por 
2020. 
 
Mi certas, ke ni spertos novajn kaj aliajn             
situaciojn kaj defiojn, sed ĉiam kun entuzias-
mo. Montru tion per partopreno kaj engaĝiĝo.          
Mi antaŭdankas. 
 
Bone gardu unu la alian kaj havu belan                
someron! 

RESTU HUMANAJ 
 
La krizo, en kiu ni momente troviĝas, devus 
kunigi nin kaj devus gvidi nin al plifortigo de la 
entuziasmo de ĉiu el ni servi al FISAIC por la 
evoluo kaj ĝojo de ĉiu kadre de kulturaj kaj 
artaj aktivecoj. 
 
Ĝuste nun ni devas alfronti la limigojn, kiuj 
regas kaj decidas por ni en nia agado. Kiel      
pluraj landoj jam faris, mi esperas, ke FISAIC, 
kun subteno de ĉiuj siaj membroj, kiel eble plej 
bone subtenu kaj helpu siajn societojn                    
re-komenci la aktivecojn en tiu nova mond-
situacio. 
 
Mi certas, ke estos “antaŭ kaj post COVID-19”. 
La sanstata krizo ŝajne malplifortiĝas, sed la 
socia kaj ekonomia krizoj nur komenciĝis.        
Ni devas daŭrigi niajn solidarajn klopodojn kaj 
eki la subporteblan transiron al renovigo kaj 
evoluo de niaj artaj kal kulturaj aktivecoj. Nova 
historio survojas, ni faru, ke ĝi estu parto de la 
FISAIC-valoroj. 
 
Kiel unua paŝo ĉiu membrolando devas pagi 
sian kotizon. La financa situacio de FISAIC  
estas riskata. Se vi havas malfacilaĵojn tiurilate, 
bv. kontakti min. 
 
Ni devas kune prijuĝi, kiel ni uzu la financajn 
kontribuojn por plej bone subteni kaj okazigi 
eventojn kaj projektojn kaj por helpi, kie estas 
probemoj. 
 
Kiel dua paŝo novaj projektoj estu lanĉitaj,            
por ke FISAIC havu bonan ‘montrofenestron’ 
al la interno kaj al la ekstero. Mi scias pri la la        
iniciatoj, kiujn kreis la pandemia situacio, kaj         
mi petas vin sendi priskribon al la ĝenerala          
sekretario (niemann@kabelmail.dk), tiel ke ĉiuj 
povas per la FISAIC hejmpaĝo scii pri ili.           
Mi kaptas tiun pokazon por informi al vi, ke la 
nova hejmpaĝo estos lanĉita dum la venontaj 
tagoj. Ne hezitu kontakti la asistanton de Ia             
prezidanto (assistante.fisaic@orange.fr), se vi 
havas komentojn, sugestojn aŭ kontribuojn. 
 
Por pli bone organizi la estraran laboron, por 
esti pli efikaj en la administrado de aktivecoj         
kaj eventoj kaj por realigi novajn projektojn, 
nova gvidado de FISAIC estu implementita.                     


