
 

Statuto de la publikutila Patrona Asocio  
„Lexicon silvestre“ r. s. 

El la germana esperantigis: Fritz Gädicke, Britz 
 
1.  La nomo kaj la loko de la asocio 
1.1.  La asocio havas la nomon “Patrona Asocio ‘Lexicon silvestre’ r. s.” (Förderverein 

‘Lexicon silvestre’ e. V.”). 
1.2.  La asocio havas sian lokon en Eberswalde. Ĝi estas enskribita en la societan 

registron. 

2.  La celo de la asocio 
2.1.  La celo de la asocio estas doni subtenon al la ellaborado de “Lexicon silvestre”. Ĉi tiu 

verko estas datumbanko de la terminologio forstfaka. La verko estiĝas sur internacia 
bazo en kunlaborado de forstistoj kun diversaj fakuloj. La egalrajteco de ĉiuj lingvoj 
estas la bazo neforigebla el tiu ĉi komuna projekto. 

2.2.  Ĉirilate la asocio subtenas ĉiujn paŝojn direktitajn al internacia kunlaborado. 
2.3.  La asocio agas altruisme, ne intencante realigi profitaĵojn. 
2.4.  La monrimedoj de la asocio estu uzataj nur por celoj laŭstatutaj. Membroj de la 

asocio ne ricevu gratifikaciojn el la fonduso de la asocio. 
2.5.  Neniu persono estu privilegiata per troa kompensado aŭ per elpezoj kontraŭaj al la 

celo de la asocio. 

3.  La agado de la asocio 
La asocia agado reguliĝas per la regularo surbaze de ĉi tiu statuto. La regularo 
validas kompletige al la statuto kaj al individuaj kotraktaj regulaĝoj. La regularo estu 
akceptita de la membrokunveno. 

4.  La membreco 
4.1.  Naturaj personoj, kiuj aprobas la statuton, povas fariĝi membroj de la asocio. Rajto 

esti akceptita ne ekzistas.  
4.2.1. La membreco komenciĝas tiam kiam la estraro aprobis la aliĝdeklaron. 
4.3.  La membreco finiĝas ĉe eksiĝo aŭ morto de la membro aŭ fare de ties esigo deklarita 

de la estraro. La koncernaj membroj rajtas kontraúdiri la eksigon (forme de kroma 
almendo) antaú la membrokunveno, kiu decidas la aferon finfare.  

4.4.  Membroj ĉeestantaj la kunvenon havas po unu voĉo kaj povas fari proponojn. 
Tiamaniere ili rajtas kaj uzas la eblecon aktive influi la evoluon da la socio kaj ĝiajn 
celojn. 

4.5.  Personoj meritplenaj pro la asocio povas esti nomitaj de la membrokunveno kiel 
honoraj membroj. Ili havas la samajn rajtojn kiel la ordinaraj membroj – escepte de la 
kotiza ordo. 

5.  La monrimedoj  
5.1.1 La monrimedoj de la asocio rezultas el membrokotizoj kaj mondonacoj. 
5.1.2 La alteco kaj la pagdato de la kotizoj reguliĝas per la regularo. 

6.  La organoj de la asocio 
6.1.  Organoj de la asocio estas - la membrokunveno - la estraro 
6.2.  Por progresigi la asocian laboron la estraro rajtas instali fakajn komisionojn. 

7.  La membrokunveno 
7.1.  Laúprincipe la estrarestro aú destinata de li anstataúanto prezidas la 

membrokunvenon. 
7.2.  Proponoj al la membrokunveno Proponoj estu prezentitaj antaú ol la tagordo etas 

fiksita. 
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7.3.  La membrokunveno decidas la finvalidan tagordon. 
7.4.  Pri ĉiu membrokunveno kaj ĉiu estrarkunsido protokoloj pri decidoj estu skribitaj kaj 

akceptitaj de la respektiva kunvenintaro per simpla plimulto. La protokoloj estu 
skribitaj de protokolinto kaj subskribitaj kaj per li kaj per unu estrarano. 

7.5.  Al la taskoj de la membrokunveno apartenas antaŭrange 
- la elekto kaj la malelekto de la estraro 
- la elekto  de la kasrevizoro 
- la akcepto de la jarraporto de la estraro 
- la senŝarĝigo de la estraro 
- la decido pri eventuala ŝanĝo de la regularo  
- la decido pri statutŝanĝo 
- la decido pri la malfondo de la asocio 

7.6.  La membrokunveno estas invitenda,  
- kiam la intereso de la asocio necesigas tion, sed almenaŭ unu fojon dum la 
kalendara jaro, 

- kiam 20 % minimume da la membraro postulas tion per skribaj proponoj. Ĉikaze la 
estraro kunvoku la membrokunvenon en la daŭro de 14 tagoj kaj fiksu ties daton ne 
pli malfrue ol 6 semajnoj post la efika postulo. 

7.7.  La estraro kunvoku la membrokunvenon skribe, observante la minimuman de 4 
semajno kaj deklarante la tagordon. La 4 semajnoj komenciĝas la tagon sekvontan la 
forsendon de la invitskribaĵoj. Komunikaĵoj de la asocio al la membroj estas rigarditaj 
kiel ricevitaj, se ili estis forsenditaj sub la lasttempa adreso sciigita al la estraro. 

7.8.  Ĉiu membrokunveno, kunvokita laŭstatute, estas decidpova. 
7.9.  La partoprenantoj voĉdonas levitante la manojn. En voĉdono la simpla plimulto estas 

decida. La malelekto de la estraro, la ŝanĝo de la statuto kaj la malfondo de la asocio 
estu deciditaj per dvatriona plimulto de la validaj voĉoj. La membrokunveno nomumas 
balotgvidanton, kiu realigas la elekton de la estraro. 

8.  La estraro 
8.1.  La estraro konsistas el 3 personoj (estro, vicestro, trezoristo). Minimume du 

estraranoj rajtas agi kune in la nomo de la estraro. 
8.2.  La membrokunveno elektas la estraron por kvar jaroj.  
8.3.  Dum sia mandato la estraro povas esti malelektita nur, se alia estraro estas elektita 

samtempe. 
8.4.  Se membro eksestrariĝas antaŭtempe, la malkompletiĝinta estraro aligas estraranon 

anstataŭan. La aligo estas aprobenda de la sekvonta membrokunveno. 
8.5.  Kiam ies asocia membreco finiĝas, tiam ties estraraneco ankaŭ finiĝas.  

9.  La raporto 
9.1.  La estraro prezentu por la estinta financa jaro la raporton pri la activeco de la asocio 

kaj pri ties financoj ĝis la 31-a de Marto. 
9.2.  Revizoroj, nomitaj de la membrokunvenaro, faras la revizion de la jarfina bilanco. 

10.  La malfondo de la asocio 
10.1.  Per deklaro de la membrokunveno la asocio fariĝas likvidinda. 
10.2.  Ĉe malfondo de la asocio aŭ ĉe ĉeso de la impostfavoraj celoj la posedaĵo de la 

asocio iras al “Eberswalder Förderverein für Lehre und Forschung e. V.”, kiu uzu ĝin 
por publikutilaj, bonfaraj aŭ ekliziaj celoj. 

10.3. Se la membrokunvenaro ne decidas ion alian, la estraro funkcias kiel likvidanto. 
 
La statuto estis akceptita sur la membrokunveno la 9-n de Oktobro en 2009. 
 
Eberswalde, 09/10/2009 
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