
Poročilo delegata v EATI  

Zadnji Council meeting je bil Julija 2018 v Londonu. Razprava je bila burna in sprejetih je bilo nekaj 

novih odločitev. Spodaj jih povzemam. 

1. Izbran je novi predsednik EATA -  Peter Rudolph iz Nemčije, ki bo prevzel svoje dolžnosti  julija 

2019. 

2. Izbrana sta dve novi podpredsednici: Joanna iz Poljske in Silvia iz Avstrije. Tretja podpredsednica je 

Eleonore s Švedske. Od januarja 2019 je nova generalna sekretarka  Annamaria  Cser z Madžarske. 

3. Julie Hay je dala odpoved z mesta urednice IJTARa in za tem izdala novo številko s pomočjo 

organizacije. EATA bo angažirala odvetnika, da vidijo ali ima EATA lastniške pravice nad IJTAR.  Glede 

na to se bodo odločili, ali ga še naprej financirajo ali ne. 

Krispijn se je ponovno opravičil tako Julie kot tudi Svetu, ker na prejšnjem sestanku ni imel podatkov 

o spremembi imena IJTARa. Julie je bila povabljena na Svet, vendar se ni odzvala. 

4. Izglasovali so priključitev zveze iz Kyrgyzstana  v EATO. Menili so, da se »European« v nazivu ne 

veže na področje  temveč na standarde, ki jih zastopa EATA.  

5. Izglasovali so izključitev Turčije iz zveze EATA, ker že 4 leta od sprejetja v zvezo niso plačali 

članarine. 

6. Ustanovili so skupino za raziskovanje opcije, da se EATA in ITAA združita v TA Worldwide 

Association. 

7. Izglasovali so, da bodo finančno podprli izdajanje revije TAJ s 5.000 EUR letno (celotno izdajanje 

stane okoli 28 dolarjev). Za povračilo bodo dobili 3 članke letno, katere lahko objavijo v Newsletteru. 

8. TAJ je zamenjal izdajatelja, ki sedaj nudi prevode brezplačno. Lokalna združenja lahko vložijo denar 

v prevode v svoje jezike in v tem primeru lahko vsi brezplačno snamejo prevedene članke. 

To bi lahko bilo zanimivo za Srbe, Hrvate in Makedonce ter verjetno tudi za Slovence. 

9. Letos bo Council meeting in TA konferenca v Ukrajini (4. – 7. julij) 

10. Izglasovali so spremembo statuta, ki ga bodo poslali General Assemblyu v odobritev:  

a) predsednik je lahko katerikoli delegat, ki je bil v Councilu vsaj 3 leta in je zaključil svoj mandat 

največ pred štirimi leti 

b) v kolikor predsednik predčasno zapusti svojo pozicijo, eden od podpredsednikov postane 

namestnik (deputy) 

c) za medijacijo v sporih bo EATA določila enega delegata kot mediatorja. 

d) kandidat za predsednika je lahko samo PTSTA ali TSTA. 

11. Dva kandidata za opravljanje izpita CTA iz Slovenije sta zaprosila za štipendijo: Blanka Simšič in 

Tomaž Klepec. 

12. V oktobru pride v HR Charlotte Sills – imela bo delavnico. 

Zapisala: Ana Šušteršič na osnovi poročila in pogovora s Petro Goršič, delegatko UTA (Hrvaške 

organizacije TA), ki se je konference v Londonu osebno udeležila. 


