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Enhavo :  
 

De Septembro al Decembro aperis en nia blogo la jenaj artikoloj  
Rezultoj de la baloto 
La nova estraro 
ISAE serĉas kunlaborantojn!  

 
De Septembro al Decembro aperis en nia blogo la jenaj artikoloj : 
 
Mamuloj blekas por ŝajnigi pli grandaj ol ili efektive estas 08/09/2016 

Ekonomika riĉiĝo ŝanĝas la religion, studo konkludas 12/09/2016 

Ĉu la plej maljunan fosilion oni trovis en Gronlando? 16/09/2016 

Nova specio de delfeno ĵus malkovrita 19/09/2016 

Kial vi kredas (aŭ ne) je paranormalaj fenomenoj? Studo provas klarigi la diferencon 
inter kredemuloj kaj skeptikulo 20/09/2016 

Scienca Revuo nun havebla ĉe UEA.org 20/09/2016 

Mortiga perforto estis fundamenta por la Homa evoluado 03/10/2016 

Fumado lasas longdaŭrajn spurojn en via DNA 15/10/2016 

Abeloj kapablas solvi problemojn, lerni rigardante la solvon kaj instrui aliajn pri ĝi 17/10/2016 

La stranga bizono de Higgs 14/11/2016 

Brituje, Ankoraŭ ĉeestas Lepro…en rufaj sciuroj! 21/11/2016 

Marleonoj persekutas pingvenojn por seksa kontentigo 30/11/2016 

Homaro ŝanĝas ankaŭ la rotacion de sia planedo…etskale! 05/12/2016 
 
 
Legu pli ĉe https://aktuale.scienca-revuo.info/ 
 
 
 
  

https://aktuale.scienca-revuo.info/


Mesaĝo de la estraro pri rezultoj de baloto 
   

  
Estimataj geamikoj, 

Entute, 32 el la registritaj 80 membroj balotis. Tio signifas ke 40% el la membroj voĉdonis. Do, la baloto                   
estas valida. 

Neniu baloto estis nuligitaj laŭ la regularo. 

Jen la rezulto (laŭ ordo je plejmulto el la voĉdonoj): 

Johannes Mueller (84,3%), Anthony Lucas (81,2%), Orlando Raola (75%), Wendel Pontes (75%),            
Francesco Maurelli (65,6%), Ana Ribeiro (59,3%), Huang Trezoro Yinbao (56,2%) kaj Aleks André             
(53,1%). 

Laŭ la statuta regularo, ISAE estraro konsistas el sep membroj. Pro tio, tiu kiu ricevis la malplejmulto el                  
la elektoj ne fariĝos estrarano. 

ISAE Estraro por la periodo 2017-2020 konsistas el:  

Prezidanto : Anthony LUCAS 
Vicprezidanto : Wendel PONTES 
Cxefredaktisto de SR : Johannes MUELLER 
Respondeculo pri Junularo kaj Universitata Agado: Ana RIBEIRO 
Orlando RAOLA, Francesco MAURELLI, kaj Huang TREZORO YIANBAO. 

Amri Wandel estas observanto de AIS por pli proksima kunlaboro. 

Dankon al ĉiuj kiuj balotis kaj helpis daŭrigi la laboron de ISAE! 

La Estraro 
 
https://aktuale.scienca-revuo.info/2016/12/19/isae-elektis-sian-novan-estraron/ 

 
ISAE serĉas kunlaborantojn!  
 
Nia blogo bezonas pliajn homojn por kontribui per artikoloj pri sciencaj novaĵoj. Vi ne bezonas esti                
profesia sciencisto aŭ profesoro por kontribui. Se vi parolas esperanton kaj ŝatas diskonigi sciencon, vi               
ja estas bonvena! Legu sube la mankantajn fakojn por publikigo: Matematiko, Historio, Kemio             
(Biokemio), Astronomio, Fiziko, Geografio kaj Geologio.  
Se vi povas kontribui per ne supremenciitaj fakoj, nepre kontaktu nin kaj sugestu novan. 
Por esti kontribuanto, nepre sendu mesaĝon privatan al ni. Dankon! 
 

https://aktuale.scienca-revuo.info/2016/12/19/isae-elektis-sian-novan-estraron/

