Acta Assemblea Coordinadora Universitat Lliure Dijous 5 de Juliol 2012.
Ordre del dia:
0. Punt de Benvinguda
1. Col·laboració llibre Klinamen 15M.
2. Distri-Nòmada
3. Proposta parcitipació Ecoxarxa
4. Proposta/idea Taller de lectura.
5. Edicions Konektante.
6. Taller assembleisme amb Agrohoritzontal.
7. Varis
Punt 0: Benvinguda.
- Un nou compayn ha vingut a l’assemblea i está interesat en la Biblio autogestionada i
en altres mogudes que s’aniran concretant. Se li incluirà en la llista de la coordinadora.
Punt 1: Col·laboració llibre Klinamen.
- Una companya es va ofrir per contactar amb la gent de Klinamen per concretar
data, extensió i enviar el primer boceto de guión fet.
- S’acorda anar cominçant a revisar informació i localitzar les actes i l’informació
de la pàgina web d’AcampadaPalma, i un compayn comenta que té el resum dels
consensos de l’acampada.
- Un compayn comenta que estaba els primers dias d’acampada i prodria aportar
la seva experència.
Punt 2: Distri-nòmada.
- Una companya comenta que hi-ha un poc de manca d’organització, amb els
llibres venduts, etc... i es proposa fer una revisió de tot aixó. Es recorda que
apuntar les datas de venta es importat per despres fer la factura i es proposa que
cada vegada que hi-hagi ventes una persona es encarregui de pasar-lis a limpio.
Se está d'acord.
- Es proposa fer-ho a Kune, obrint un document col·laboratiu an òn s’apuntin
separadament en diferent cuadros els llibres que es venden cada dia en cada
ú dues llistes amb els llibres de Virus i de Aldarull. També es pot mirar de
obrir també algú tipos de excel (demanarem a algú d’ourproject). S’està
d’accord en la proposta.
- També se vendrà a fer revisió de stock la setmana que vé. Dimecres a les
18h.
- Es proposa també cambiar el tipus de pagament (en má) per el de ingrés a
compte bancari, ja que está essend poc operatiu i ens estam retrasand amb els
pagaments dels llibres venduts per manca de temps dels compayns de l’uni-lliure
encarregats. Se està d’accord amb el cambi tot i que es considera més propi no
fer us de bancs.
- Hi-ha nova comanda feta de Bardo i Aldarull que les portarà un compayn (amb
els llibres la llista enviada per correu darrerament). Els de Virus no hi-habia
posibilitat amb el transport i es deixarà per fer la comanda i que l’envien
(gratuitament) per correo. També el Dimecres es consensua terminar la llista
de la comanda a les 17:30h.

-

Estiu-nòmada: Es proposa anar amb la distri-nòmada a les verbenees de pobles
per muntar una paradeta a la tarda, explicar i xerrar amb sa gent. Despres cuan
es faci tard, mos quedam a la festa, a dormir a la platja, etc... Agrada l’idea i
s’han de concretar dates. Es pot mirar la web “Mallorca Bervena Tour”.

Punt 3: EcoXarxa.
- Es proposa fer un compte al CES de l’ecoxarxa anunciant allà les nostres
activitats per 0 talents , i acceptand donacions. Pareix bé i un company
s’encarregará de obrir el compte i fer un primer anunci amb tres ofertes
(necesari per crear el compte):
- Tallers de Assembleisme
- Fanzines
- Distr.-nòmada per anar a festes o activitats.
Punt 4: Proposta grup de lectura.
- Es proposa com tipus de activitat fer tallers de lectura col·lectius: seleccionar
algú llibre interesant per tothom, lletgir-lo, comentanr-lo col·lectivament despres
i inclús es podria conectar amb Konektante reeditand-lo i afeixir reflexions amb
un pròleg i unes conclusions. L’idea agrada.
- Se plantetja comentar uns dels llibres nous de Bardo sobre el tema de
Antimilitarismo. Es acorda tornar a comentarlo a la propera assemblea per
veure si hi-ha alguna proposta mes concreta.
Punt 5: Edicions Konektante.
- Fanzine Poder (informació): Està en proces d’edició i es espera que properament
estigui fet.
Punt 6: Taller Assembleisme amb Agrohoritzontal.
- Un compayn anirà amb Agrohoritzontal aquest cap de setmana per fer un taller
d’assembleisme amb ells. Es diu que si algú mes es vol apuntar será benvingut.
Punt 7: Varis.
– La propera assemblea es proposa fer-la Dimarts a les 19h.

