KA Topaketa#16
Txondorra Elkartea (Donostia)
Maiatzak 29 Mayo (Igandea/Domingo) 17:00h
Topaketara joan ziren partaide berriak:
Hugo Silveira: Musikaria eta soinu teknikaria
Txema Gonzalez: Finantz kontsultorea
María del Val: Antzerkia, eta bitartekaritza
Idoia Garai: Dantzaria eta Getxoko Garrobi elkarteko partaidea

Hitz egiteko gaien proposamena:
-- Egoera orokorra -- 300 partaide baino gehiago, KA sortu eta urte 1 eta 7
hilabete ondoren.
- 16 Topaketa eta 2 Open Space egin ditugu. Topaketen
espazioak aldatzen gabiltza leku ezberdinetan ezagutu
gaitzaten.
-- Proiektuak-KA Topaketak
100KA (2016an KA-ren 100 ekimen baino gehiago)
Fanzine (KAzeta28)
KA Zuzenean
GazteKA
Stop War Festibala.
KA-ko partaideen ekimenak (ikusarazpena)
IAUJA!
Zumea KA Fest
--Lantaldeak-Komunikazioa
Web
Diseinu orokorra
StopWar festibala
Ikus-entzunekoak
GazteKA
Fanzine
100KA

Koordinazioa
Plastika
Euskera
--Iñaki Castro Garbizu-ren proposamena:
Udaran zehar, Iñakik kontzertu akustikoak koordinatuko ditu
Intxaurrondoko kioskoan. Taldeei, berarekin kontaktuan jartzeko
gonbidapena egiten die: inakinoa1084@gmail.com
--Forma Juridikoaren inguruko bozketa-Aurreko Topaketan aipatu zen bezala, KA-ren egoera juridikoaren
inguruko bozketa egin da.

A
Elkartea

B
Berdin jarraitu

6
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28
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C
Proposamen
Alernatiboa
3
%6

GUZTIRA
37
%100

A edo C-ren aldeko arrazoiak:
Diruzaintza
Diru-laguntza gehiago eskatu ahal izatea
Zentzu guztietan arrastoa utzi
Lokal bat izan
Beharrezkoa da gehiago inplikatuko den pertsonak izatea.
Eraldatu
Etab.

B-ren aldeko arrazoiak:
KA-ren barruan elkarteak eta beste motetako eragileak daude.
Ez dugu gaitasunik, pertsonei dagokienez
Ekonomikoki eta denbora aldetik kostu handia suposatzen du.
Ongi funtzionatzen ari da
Etab.

Asko errepikatzen den proposamen bat, orain arte jarraitzea da,
baina diruzaintza talde batekin. Hortaz, eginkizun honetarako talde
bat sortzea planteatzen da.
--Donostia Kultura-Donostia Kulturari proposamen bat egin zitzaion. 2016-ko azken
hiruhilabetean diru-laguntza bate mango digute. Talde bat sortu da,
gai honetarako.
-- KA Kontuak-Kontuak atxikitzen ditugu.
3000 euroko defizita egon da StopWar-eko kontuetan. Aurrekontu
bat zegoen baina ondoren gastu gehiago sortu ziren. Gastu hauek
ez ziren KA-ren kudeaketakoak, baizik eta jaialdiaren beste esparru
batekoak.
--Proiektuak-Proiektu guztien errepasoa egiten da.
100KA. Proiektuak martxan jarraitzen du, 100 ekimenetara
gerturatzen ari gara.
Zumea KA Fest. Urrian egingo da.
IAUJA! Haurrentzako jaialdi hau ziurrenik Urriaren 1ean burutuko
da.
StopWar. Hurrengo urtean errepikatzeko udalarekin hitz egiten ari
gara.
Fanzine. Paper formatuan egoteko lanean ari gara.

--Dirua lortzeko ekimenak (Kontadoreak/etab.)-Dirua lortzeko aukera ezberdinak pentsatzen ari gara.

--KA Dossierra web / Txartelak
Web orrian daude KA-ren dossierra eta txartelak nahi duenak erabili
ditzan.

--Euskera-Topaketetan bakoitzak nahi duen hizkuntzan hitz egingo duela
erabakitzen da. Norbaitek euskaraz hitz egiten badu eta baten batek
ulertzen ez badio, aldameneko batek itzuliko dio.
--GAZE Ekainak 18 Junio San Telmo-KA, stand batekin egongo den ekimen batetaz hitz egiten da.
--Saretuz | Piratas mesa redonda-KA-k hainbat mahaingurutan parte hartzen du Plataformaren
ikuspegitik.
--Talde sektorialak sortu-Guztion interesak ordezkatzeko, Ostalaritza eta beste esparru
ezberdineko taldeak sortzea ondo legokeela komentatzen da.
--Stop War Figurak-Stop War Figurak, Tamayo dendan jarri dira salgai. Irabaziak, KArentzako joango dira.
Kontuak/ KA #16
Laburpena
2016ko Maiatzaren 29
KOBROAK (Aktetan, justifikanteak atxikituko ditugu)
Donostia 2016: 12.096 (60%) 2015
Diputazioa: 3.675 (Osoa) 2015
Stop War: 14.000 (aurrekontua + barra) 2016
3000 euroko defizita dago Stop War-en, momentuz 100KA eta
dIiputazioaren sarrerekin kitatuko dena.
GASTUAK (Aktetan, justifikanteak atxikituko ditugu)
Stop War:17.200
100KA Ekimenak: 10.080 (50%)
GASTU KORRONTEAK:
Fanzine: 205,09
Roll Up KA 1: 82,28

Roll Up KA 2: 57, 51
Web orrialdeko gastuak: 212, 49 (2015 eta 2016)
GazteKA materialaren gastua: 75
Proiektorea:697,5
2 disko gogor:180, 64
3 Banderola KA: 266,20
Gastu material eszenikoak: 168, 41 (Tela beltza, egiturarentzat
materialak, bridak, etab.)
Arte plastiko eta eszenikoentzako estruktura: 539, 18
GASTUAK GUZTIRA: 29.762,5
SARRERAK GUZTIRA: 29.771
EMAITZA: 8,5 EURO
Etorkizuneko kobroak
DSS2016 100KA (40%): 8064
Donostia Kultura (Diru-laguntza) (Bidalita,emaitzaren zain)
Diputazioa Kultura (Diru-laguntza) (Bidalita, emaitzaren zain)
Diputazioa Parte-hartzea (Diru-laguntza) (Aste honetan bidaliko
dugu eskakizuna)
Etorkizuneko gastuak
Almazena?
Kamisetak? Tangak? Txapak?
Beharrezkoa den material teknikoa
Etab.

OHARRA
Kobro eta ordainketen justifikanteak atxikitzen ditugu. Zerbait
ulertzen ez bada, galdetu mesedez. Email bat bidali dezakezue
info@kulturaalternatiboa.com helbidera eta bilera bat egin daiteke
nahi bada.

