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MONDA ESPERANTA  LIGO POR  SPORTO

( M E L S  )

    	BEZONO POR FONDO DE    M E L S:

La uzado kaj disvastigo de Esperanto devus esti direktita al ĉiuj sferoj de la ĉiutaga vivo;
Sporto estas unu el la plej necesaj, amasaj kaj kutimaj kampoj de homa aktivado;
Nuntempe sporto pli internaciiĝas kaj internacia komunikado estas nepre bezonata;
En UEA ankoraŭ ne ekzistas tia organizo kaj ĝia fondo kreus novajn, neekzistantajn  nun eblecojn por interkonatiĝo, kunlaboro kaj aktivado en la Esperantujo bazitaj sur komunaj interesoj kaj celoj

CELO DE M E L S:

Disvastigo de Esperanto en  sportaj rondoj kaj uzado de Esperanto por kunlaboro en la sporta kampo.

TASKOJ  DE M E L S:

konatiĝo inter Esperantistoj havantaj komunajn interesojn;

uzado de Esperanto por disvastigo de informo pri memdefendartoj (MA) kaj  sportoj;

eldono de libroj kaj aliaj informiloj pri sporta temaro; 

partopreno en Esperantistaj eventoj pere de demonstracioj kaj aliaj sportaj eventoj;

partopreno de Esperantistoj en sportaj eventoj ekster de Esperantujo; 

subteno de  la internacia promociado de memdefendartoj kaj sportoj pere de Esperanta reto.

prezento de Esperanto al neesperantistoj de la sporta kampo; 


     3) STRUKTURO DE LA LIGO:  
    
          MELS estas internacia organizo kun landaj, regionaj kaj lokaj filioj.

          MELS konsistas el du bazaj sekcioj: 
         
           - memdefendartoj 
           - sportoj
           - laŭ la bezono en ili povus esti formitaj subsekciojn surbaze de pli konkretaj interesoj.


ESTRARO DE M E L S:

         La estraro estas elektita de la membroj por 3-jara mandato kaj konsistas el: 

        - prezidanto
        - vicprezidanto
        - sekretario
        - kasisto
      
        Similan estraron povus havi la landaj kaj la aliaj filioj.

MEMBRARO DE M E L S:

Esperantistoj kiuj profesie okupiĝas kun sportoj;
Esperantistoj kiuj havas sportajn hobiojn;
Esperantistoj kiuj ne okupiĝas kun sportoj sed havas interesojn pri tiu sfero;
Esperantistoj kiuj ne havas rilaton al sporta kampo sed simpatias al la celoj de la ligo;
Homoj de la sporta kampo kiuj eklernas Esperanton aŭ  aliĝas al iu Esperanto-organizo 


FINANCAJ  FONTOJ  DE  M E L S:

Financa subteno de la membraro;
Donacoj de Esperantistaj kaj neesperantistaj /sportaj kaj aliaj/ organizoj same kiel de individuoj

ETAPOJ DE LA FONDO DE  M E L S:

         I.   Disvastigo de informo pri la iniciigo de la ligo – uzante diversajn Esperantistajn retojn                              
               kaj personajn kontaktojn;
  
        II.  Kreo de nomaro de la fondintoj de la ligo;

        III. Kreo de nomaro de la  membroj;

        IV. Formado de provizora administra estraro;

        V. Organizo de faka kunsido dum la UK – Pekino 

        VI. Fondo de  MELS



