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La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb 

Årsmøte 2011 

 
Tid og sted: 

Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø 

 

Medlemmer tilstede: 

Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv Olsen, Amelie Matt 

 

1. Godkjenning av invitasjonen 

Invitasjonen ble godkjent. 

 

2. Valg av møteleder og referent 

Amelie Matt ble valgt til både møteleder og referent. 

 

3. Godkjenning av årsrapporten for 2010 

Årsrapporten ble godkjent med endringer. Se vedlegg 1. 

 

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2010 

Årsregnskapet ble godkjent for 2010. Se vedlegg 2. 

 

5. Valg av nye (eller nåværende) styremedlemmer 

Amelie Matt ble valgt som president. 

Mario Machlik ble gjenvalgt som kasserer. 

Geir-Arne Paulsen ble valgt til sekretær. 

 

6. Landsmøte 2011 

Tromsø Esperantoklubb arrangerer årsmøte for NEL i år. Arrangementet finner sted på Sydspissen 

hotell i Tromsø. For mer informasjon om landsmøtet, programmet og klubbens statusrapport se 

vedlegg 3. 

 

7. Plan for 2011 

Klubben besluttet en del aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året (se vedlegg 4). Neste 

aktivitet er temakveld på mandag, 07.03. 
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Vedlegg 1 

 

Årsrapport for 2010 fra La norda lumo - Tromsø Esperantoklubb 
 

1. Styret 

 

I 2010 besto styret av følgende medlemmer: 

Geir-Arne Paulsen, leder 

Mario Machlik, kasserer 

Amelie Matt, sekretær 

Bodil Kappel Schmidt, styremedlem 

Renee Aagesen, styremedlem 

 

2. Medlemmer 

 

I 2010 hadde Tromsø Esperantoklubb 19 betalende medlemmer. 

 

3.  Aktiviteter i 2010 

 

Temakvelder 

På forrige årsmøte bestemte klubbmedlemmene seg for å møtes hver 1. mandag i måneden for en 

temakveld, hvor et medlem holder et lite foredrag på esperanto. Etter foredraget er det anledning til 

å diskutere og stille spørsmål. Det fant sted følgende temakvelder: 

 

Dato Foredragsholder Tema 

03.05 Geir-Arne Paulsen pri vojaĝo al Vietnamujon 

Sommerpause 

06.09 Ljuba Prudčenko Rouget pri dieto Atkins 

04.10. Mario Machlik pri Ole Bull 

01.11. Amelie Matt Malgranda resumo de la koncepto 
”planlingvo” per la ekzemplo 
Esperanto 

06.12. Bodil Kappel Schmidt Globish – la evoluo de angla lingvo 

 

Temakveldene fortsetter i 2011 og det ble allerede holdt temakveld i februar (07.02., Mario Machlik 

– pri Bruno Riefling). Neste temakveld er 07. mars (Amelie Matt, de karnavalo en Germanio). 

Temakveldene er populære og det møtte alltid opp en del medlemmer. Disse kveldene bidrar mye til 

at medlemmene har en anledning til å møtes og har et forum for å snakke esperanto.  

 

17. mai 

Tromsø Esperantoklubb deltok på 17.mai-toget gjennom Tromsø sentrum. I fantastisk solskinn 

presentere klubben flagget sitt og gjorde klubben synlig. Til sammen var det rundt 10 deltakere.  

 

Internasjonal uke 
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Som i 2009 var Esperantoklubben synlig under Internasjonal uke. Klubben hadde stand i Storgata på 

lørdag, 05.06, solgte noen ordlister og pratet med noen interesserte. I denne sammenhengen ble det 

laget brosjurer om Esperanto og spesielt Esperanto i Tromsø. Om ettermiddagen holdt Geir-Arne 

foredrag om Esperanto på biblioteket. Det var dessverre bare en tilhører tilstede (utenom klubbens 

medlemmer). 

 

Esperantokurs 

I oktober arrangerte klubben et lite språkkurs på biblioteket. Oppstart var lørdag, 02.10, og kurset 

fortsatte deretter hver lørdag, til sammen 6 ganger. Det var rundt 5 deltakere. Klubben har fått mer 

oppmerksomhet og klarte å rekruttere ett, kanskje to nye medlemmer. 

 

Landsmøte 2011 

NEL sitt landsmøte arrangeres på Sydspissen Hotell i Tromsø 10.-13.06.2011. Påmeldingen har startet 

og det finnes et foreløpig program. Styret jobber med forberedelsene.  

 

La norda lumo på nettet 

Klubben har fått egen hjemmeside i løpet av 2010:  

http://tromsoesperanto.wordpress.com/ 

På hjemmesiden holder vi klubben og andre interesserte oppdatert på hva som skjer i klubben.  

 

Dessuten har klubben fått en gruppeside på facebook (søk etter ”La norda lumo - Tromsø 

Esperantoklubb”). Med dette tiltaket ønsker klubben å nå ut til yngre medlemmer og øke synligheten 

av klubben i sosiale medier. Per 11.02. har gruppen 9 medlemmer.  

 

Besøk 

Fra oktober 2009 til juli 2010 hadde klubben besøk fra ei fransk jente. Hun deltok på noen 

klubbaktiviteter, f.eks. borgertoget på 17.mai.  

 

 

4. Konklusjon 

 

Det var mye aktivitet i klubben i 2010 og vi satser på at dette fortsetter i 2011.  At det blir mye 

aktivitet er det ikke tvil om, siden klubben skal arrangere landsmøte i Tromsø i år.  

Det gjenstår fortsatt mye arbeid i å rekruttere flere medlemmer. Det ble en del frafall pga. flytting 

som vi må motarbeide gjennom reklame og økt oppmerksomhet i lokalmiljøet. Landsmøte byr på en 

stor sjanse for klubben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tromsoesperanto.wordpress.com/
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Vedlegg 3 

 

Esperanto- landsmøte i Tromsø, pinse 2011 

 

 

Tid: Pinse 2011: fredag, 10.06 – mandag, 13.06  
 
Sted:  
Sydspissen Hotell                                   telefon: 77 66 14 10  
Strandveien 166                                     post@sydspissenhotell.no 
9006 TROMSØ 
 

tid Fredag, 10.06 Lørdag, 11.06. Søndag, 12.06. Mandag, 13.06 

9-10  
 
 
 
 

ankomst deltakere 
 

formalaĵoj, 9.45: pause   

10-11 jarraportoj laborplano 

11-12 jarraportoj, 11.30: 
kaffepause 

11.15: pause 
11.45: elektoj 

Uformell diskusjon 
om jubileet, 

”barents-esperanto” 
(på café) 

12-13 jarkalkuloj 

13-14 lunĉo 13.30: lunĉo 

14-15 14.30: Tromsø Museum (avreise)  

 

avreise 

15-16  

tur til fjellheisen, 

etterpå pizza på 

Allegro 

(plan B: Polaria) 

16-17 16.30: 

landa 

kunveno NJE 

 

fritid 17-18  

grilling i bukta 

(plan B: hos Mario og 

Marianne) 

18-19 

19-20 19.30: festa 

vespermanĝo 20-21 

 

- Vi vil gjerne invitere esperantister fra Oulu, Arkhangelsk og Murmansk (Barentsregionen), 

men vi kan ikke dekke alle reiseutgifter 

- Deltakeravgiften kan bli lavere når vi vet om vi får bevilget støtte fra Uhlen-fondet 

- Påmeldingen er i gang 
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Vedlegg 4 

 

La norda lumo - Tromsø Esperantoklubb 

Plan for 2011 

1.   Temakvelder 

 

Vi har allerede følgende oversikt for 2011: 

07.02. Mario La esperantisto Bruno Riefling 

07.03. Amelie La karnavalo en Germanio 

04.04. Mario ĉinaj esperantistoj 

02.05. Claude Kiel Svalbardo fariĝis norvega? 

sommerpause 

05.09. ?  

04.10. ?  

07.11. ?  

05.12. ?  

 

Temakveldene finner sted hjemme hos Mario og Marianne, Fagerivegen 20 i Tromsø. 

 

2.  17. Mai 

 

Vi vil delta i borgertoget som i fjor. Hvem vil være med? 

 

3.  Internasjonal uke 

 

Vi vil gjerne delta under internasjonal uke i år (06.-12.06.2011). Det er uka før landsmøte. 

Landsmøtet er på en måte avslutningen av internasjonal uke.  

I år inviterer Marianne ei dame fra Japan som holder kurs i bl.a. Origami både på skoler og kanskje på 

biblioteket. Marianne skal oversette direkte fra esperanto til norsk.  

Dessuten vil vi stå i Storgata med et stand som i fjor.  

 

4.   Landsmøte 2011 

 

Det er en del foreberedelser foran oss i forbindelse med landsmøtet i pinsen. Hvem vil delta? Hvem 

er i Tromsø? Vi vil gjerne trykke opp/kopiere en gammel esperanto-avis som klubben ga ut i 

forbindelse med et annet jubileum for mange år siden.  

 

5.   Esperantokurs til høsten 

 

Som i fjor vil vi gjerne tilby et kurs, f.eks. 16.10-05.11.2011, hver lørdag på biblioteket i Tromsø. Det 

er viktig at vi reklamere mer enn i fjor, slik at vi får flere medlemmer.  

 

 

Kom gjerne med kommentarer og ideer! 


