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2015 Urteko Xixare Baratza Kooperatibaren Batzarra
Irungo taldearen Akta

Partehartzaileak:
-Xekspir
-Nieves
-Leire
-Luzia
-Mariabi
-Almudena
-Pati
-Endika
-Ana
-Jean Piere
-Pablo
-Enara

I.ANTOLAKUNTZA
-KUDEAKETA BATZORDEA desagertzen da
-KUDEATZAILEA-ren  rola  mantentzen  da  hiruilabeteroko
txandakarekin.  Betebearrak:  taldearen  bozaramaile  izatea,
komunikazioa, antolakuntza eta diruzaintza.
II.KOMUNIKAZIOA
-Kudeatzaileren lana izango da Irungo azpitaldean
-Medioak: emaila, wikia, sma, whatsup + panel informatiboa txabolan
-Kanpoko komunikazoa zaindu behar dugu
-Hilabeteroko bileran azpitalde bakoitzeko ordezkari batek hartuko du
akta.Kudeatzailea ez bada veste norbait izango da.
III.EKONOMIA
-Arduraduna Cristina izango da urtebeterako.
-Diruzaina  orain  arte  Mariabi  izan  da  eta  izateari  utziko  dio.  Bere
betebeharra  diruaren  bilketa,  kontrola  Excel  taula  baten  bidez  eta
bankura sartzea da. 
Hemendik aurrera azpitalde bakoitzak izango du bere diruzaina.
-Irungo azpitaldean Txartel bat edukitzea erabaki da eta berekin dirua
sartzea.
*Azitaldearen hurrengo bileran eztabaidatu beharko ditugun gaiak:
--Diruaren bilketa sistema
--Zenbat iraungo duen diruzainaren txanda.
IV.BESTELAKOAK
-SASKIAREN  BILKETA  orain  arte  bezela  mantentzea  erabaki  da
azpitaldean.
-SASKI JASOGABEAK, zer egin? Ez ditugu control zorrotzeko neurriak
hartu nahi vaina ezinbestekoa da horren inguruan hausnarketa egiten
jarraitzea  eta  saskiaren  atzetik  dagoen  lana  behin  eta  berriz
azpimarratzea  ea  hórrela  gutxinaka  behar  den  norberaren  ardura
lortzen den.
-DEKALOGO  bat  sortzea  proposatzen  da  xixare  bakoitzaren
betebeharrak eta zereginak argituz.
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-BAJEN KUDEAKETA.  Ez  dugu  behinbehineko  erabakirik  hartu  baino
proposatu  da  fidantza  bat  ipini  ezgero  bi  hilabeteko  denborarekin
taldea  utziko  dela  adierazi  ezgero,  fidantza  hau  bueltatuko  dela,
bestela ez, beti ere arrazoi pisutsua ez bada erabakiaren atzean.
-MIGUELek lan kontrolatzearren koadro bat aurkeztu digu eta taldeak
ahobatez ez erabiltzea  erabaki du.   
-SAN ANTONIOKO LURRAK uztea erabaki da.
-BASERRI SAREA: Leire, Mikel eta Luziak parte hartzen dute normalean
sarean, Xixarentzat bertan egotea beharrezko dela komentatu da eta
Leire bere kabuz Sarea jorratzen jarraituko duela adierazi du. Ondo
legoke partehartze aktiboagoa Xixaren aldetik?
-IRUNGO azpitaldeak erabaki du hilabetero bilera egitea.

V.MIGUELEK AZKAR AIPATU DIREN BESTE PUNTUAN
-Maiatzak 2 Bidasoa euskaraz proiektuan parte hartzea.
-TILL patuarekin ezadostasuna
-Baserri sarea
-Txabolaren zihurtasun eza
-Bidaziren bidez  sakia osatu
-Hurrengo saskia??? Leire hau ez zait argi geratu
- ASAMBLEAK eta AUZOLANAK hilabeteko lehenengo igandean
-Hurrengo ASAMBLEA apirilak 12 aste santua dela eta.
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