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  CoDA امنای هیئت صورتجلسه

 ۰۲۰۲ مارس هفتم

 

 .نمود برگزار تلفنی کنفرانس طریق از مارس ۷ شنبه روز در را عمومی ای جلسه امناء هیئت

 :شامل جلسه در حاضر اعضای 

 .ا نانسی اچ، سالی ، تی مت اس، یانیف اس، جیل بی، دون ا، لیندا

 .اس یانیف: جلسه غایبین

 ام. آنا ایران،/ حمید ،PA/ اس. دیو موسسات، و ها بیمارستان کمیته/دبرا: جلسه در حاضر مهمانان

 آنا:  امنا هیئت کارمند

 

 تایید: مورد دستورکاری

 تصویب به بود گردیده برگزار ۰۲۰۲ ژانویه ۷۱ الی ۷۱ در  رو در رد صورت به که امنا هیئت جلسه صورت 

 .رسید

 .رسید تصویب به ۰۲۰۲ فوریه ۸ تاریخ در امنا هیئت عمومی جلسه صورت

 :باشند می ذیل قرار از که رسید تصویب به ۰۲۰۲ درفوریه گردیده ارائه پیشنهادات

 ۷۱ تاریخ در باشد می wordpress صورت به که  CoDA  جدید وبسایت شد پیشنهاد -۱ شماره پیشنهاد

 . شود اندازی راه ۰۲۰۲ فوریه

 .گردید موکول ۰۲۰۲ فوریه ۷۸ تاریخ به و اصالح وبسایت دهنده توسعه با نظر تبادل و بحث از پس تاریخ این

 هادپیشن با ارتباط در کلمبیا گمنام وابستگان هم انجمن به پاسخی گردید پیشنهاد -۲ شماره پیشنهاد

  آنها درخواست نمود می اشاره که دهنده رای نهادهای مسائل  حوزه در۰۲۷۱ سال در ایشان یک  شماره

 یئته اینکه و شود ارسال  باشد، می ایم داشته دهنده رای نهادهای و کشورها دیگر با ما که توافقاتی با مغایر

 من خود، کشور از خارج نشریات توزیع و چاپ کردن، کپی  انحصاری حق  کشوری هیچ به CoDA امنای

 .کرد نخواهد اعطا را آمریکا متحده ایاالت  جمله

 سیستمword press 8 افزار نرم خرید برای آمریکا دالر ۷8۸۲8۸۸ مبلغ گردید پیشنهاد -۳ شماره پیشنهاد

 ۱۱ هزینه با نماید می تسهیل را زبانه چند های سایت اجرای و ساخت امکان که چندزبانه محتوای مدیریت

 8۲.8۸۸ هزینه با سایت بازدیدکنندگان سالیانه هزینه پوشش( ب)  دالر ۹۱ هزینه با سالیانه نوسازی و دالر

  شدن هک از جلوگیری برای امنیتی وصله یا  patch افزونه برای دالر

WPML (word press multilingual( 
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 بخش ساختار تولید با مرتبط کار ساعت ۷۷ برآورد با و دهندگان توسعه به دالر ۱۱۲ هزینه پرداخت( ج

 ساعت در دالر ۱۹  میزان به انجمن خدماتی کارمندان آموزش ساعت 8(د) آن از پس و وبسایت زبان اسپانیایی

 .شود صرف

 نرم خرید برای پیشنهاد عنوان به ژانویه نوزدهم تاهفدهم روی در رو جلسه  در امر ابتدای پیشنهاد این: نکته

 آسان را آن اجرای و  زبانه چند های سایت ساخت که چندزبانه محتوای مدیریت سیستم wordpress8 افزار

 دریافت از پس اما گرفت، قرار لحاظ مورد دالر ۹۱ سالیانه نوسازی هزینه با و دالر ۱۱ هزینه با نماید می

 .گردید اصالح باال، پیشنهاد مطابق باشد می بخشی چند مشارکت نیازمند که اضافی اطالعات

 

 :مالی امور/ خزانه گزارش

 :مورگان پی جی بانک در جاری حساب

 دالر ۱۸8.۱.،۷۱۱

 :مورگان پی جی انداز پس حساب

 دالر ۷۰۲،8۷۷8۱۰

 :آریزونا ملی بانک 

 دالر ۷۲۲،۱۱۷8۲۸

 

 :ها دارایی مجموع

 دالر ۱۲۲،۹.۰8۷۱

 تایید را  پیشنهاد این مت. گیرد قرار قبول و پذیرش مورد تایید مورد کاری دستور این  که کرد پیشنهاد سالی

 .رسید تصویب به پیشنهاد. کرد

 :پیشین اداری امور

 افزار نرم رسانی روز به

 

 .گرفت عهده بر راوب سایت رابط مسئولیت تصدی مت

 کاری طرح یا پروژه. برساند انجام به کامل طور به را آنها باید که دارد عهده بر را وظایف از فهرستی کمیته این

 .باشد می وبسایت ترجمه بعدی بزرگ
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 یا سیاهه امناء هیئت ، وبسایت دهندگان توسعه توسط Joan و وبسایت متصدی آموزش خصوص در

 فرآیند  گونه هر برگزاری از امنا هیئت. باشد می آموزش ساعت 8 شامل که است نموده دریافت را صورتحسابی

 .نمود خواهد پیگیریرا آن موضوع این حل برای  و نداشته آگاهی آموزشی

 

 :امنا هیئت جلسه  زمانی برنامه

 ،آنالین صورت به آوریل درماه کامل روز یک در ای جلسه برای رو، در رو  نشست جای به دارد قصد امنا تئهی

  صورت به بیشتر  نظر تبادل و بحث زمان تا8  وریل آ ام ۰۹ و ام ۷۸ بین تاریخ انتخاب.  نماید ریزی برنامه

 .است افتاده تاخیر به آنالین

 متوالی کاری روز ۸ در را جلساتی هیئت این اعضای که آنجا از  جوالی، ۱ تاریخ در را ای جلسه امنا هیئت

 .نماید نمی برگزار داشت، خواهند CoDA خدماتی کنفرانس خالل در یا و از پیش ماه، این در

 جدید: نشریات تولید راستای در کاری گروه یک  برای  CoDA منابع نشر هیئت درخواست

 نموده را جدید نشریات تولید راستای در اجتماعی کاری گروه یک ایجاد درخواست CoDA منابع نشر هیئت

 .است

 .شد منتقل ایمیل طریق از رسانی پیام به خصوص این در نظر تبادل و بحث

 

 :ساده زبان از استفاده با بیشتر یکپارچگی جهت به انجمن خدمات راهنمای رسانی روز به

 وصیفت  محور -آمریکایی  بسیار را انجمن خدمات فعلی راهنمای که است نموده دریافت را ایمیلی امناء هیئت 

 .شود بروزرسانی جهانی و ساده زبان یک به راهنما این است نیاز اینکه و  نموده

  SSC التین اختصار به یا خدماتی ساختار کمیته صالحیت حدود در امری چنین مسئولیت آنجا از

Service Steucture Committee)طور نماید به می توصیه کننده درخواست به امنا هیئت دارد، ( قرار 

 ساده زبان از خود تعریف صریح و شفاف صورت به خود درخواست در و کرده برقرار ارتباط SSC با مستقیم

 .نماید ابراز را جهانی

 

 :جدید اداری امور

 :نظرسنجی فرستادن برای CoDA   منابع نشر امنای هیئت و خدماتی ساختار کمیته درخواست
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 داشته  CoDA ایمیل های لیست از استفاده با انجمن به  نظرسنجی ارسال برای را درخواست دو امناء هیئت

 بوده  CoDA منابع نشر هیئت طرف از ایمیل یک و خدماتی ساختار کمیته طرف از آنها از یکی که است

 سنجی ،نظر CoDA های اطالعیه در نام ثبت هنگام اعضاء که است نشده ای اشاره هیچ که اینرو از .است

 .نکرد پشتیبانی اعضا ایمیل فهرست به نظرسنجی ارسال از امنا هیئت نمود، خواهند دریافت

 .داد خواهد مشاوره شان، تصمیم خصوص در کدا منابع نشر هییت و خدماتی ساختار کمیته به هیئت رابطین

 

 :کرونا ویروس خصوص در CoDA خدماتی کنفرانس برنامه

 شرایط  فرض با CoDA خدماتی کنفرانس برای را دیگری های گزینه است عاقالنه نمود موافقت امنا هیئت

 .داد قرار لحاظ مورد ۷۱- کووید فعلی

 یخدمات کنفرانس برگزاری برای پیشنهاد عنوان به را زوم از استفاده خدماتی کنفرانس پیش کاری گروه

 تماس زوم با که است داده را اختیار این کارکنان امنابه هیئت. است داده قرار لحاظ مورد CoDA مجازی

 کنفرانس پیش کاری گروه برای را اطالعات آن و دارد هایی قابلیت چه که نمایند  ارزیابی و نموده برقرار

 .آورند فراهم CoDA خدماتی

 .شود بروزرسانی رایگان دانلود برای موجود های پمفلت  نمود درخواست CoDA منابع نشر هیئت

 ازهت  وبسایت، روی بر رایگان دانلود قابل های پمفلت  از بسیاری که بود این بر CoDA منابع نشر هیئت نظر 

 .نیستند موجود های نسخه ترین

 نمود خواهد فراهم هیئت برای نزدیک ای آینده در را شده بروزرسانی های نسخه CoDA منابع نشر هیئت

 رسانی روز به ها پمفلت این اینکه از  اطمینان حصول جهت فرآیندی در امر این دارد تمایل هیئت این اما

 . شود انجام  موجودباشد، جدید های نسخه که زمان هر اند شده

 راه CoDA گمنام وابستگان هم انجمن  منابع نشر امنای هیئت فعلی قرارداد که است باور این بر امنا هیئت

 .است آورده فراهم را فعلی شکاف رفع برای نیاز مورد حل

 که مانیز تا نمایند می مکاتبه یکدیگر با مداوم طور به کدا منابع نشر هیئت و نشریات حاضرکمیته حال در

 .شود ارسال  چاپ جهت ناشر برای نهایی چاپی نمونه

 تا نماید می تسلیم خدماتی کارمند به نیاز مورد ساعته ۱۰ زمانی چارچوب در را رونوشت متصدی یا مامور

 برای را دانلود قابل موارد یا ها آیتم از کپی یک سپس و قرارداده ها داده ذخیره منبع در را آن باشد قادر

 سخگوییپا برای را ایمیل نویس پیش یک نانسی .نماید می ارسال سایت وب در بارگزاری برای سایت متصدی

 .نماید ایجاد بازبینی جهت امنا هیئت  برای CoDA منابع نشر هیئت به
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 :نظر تبادل و بحث جهت بیشتر موارد یا ها آیتم

 PSA (public service announcement)  مورد یا  آیتم تعداد چه دریابد است مند عالقه هیئت

 .نمود خواهند همکاری اطالعات این آوری جمع برای سایت متصدی با آنها .است شده دانلود سایت وب از

 

 :ها افزونه یا plugins پیرامون نظر تبادل و بحث 

 .داد خواهد ادامه آفالین صورت به را خصوص این در نظر وتبادل بحث امنا هیئت

 

 آوریل؛ ۱ - امناء هیئت - آتی جلسه

 مارس ۰۷ - کاری گروه

 

 

 

CoDA Board Minutes 

March 7, 2020 
The Board of Trustees held a public meeting on Saturday, March 7th by 
teleconference.  Members in attendance included: Linda A., Don B., Gail S., 
Yaniv S., Matt T., Salle H., Nancy O.; Absent: Yaniv S. 
Guests: Debra/H&I, Dave S./PA, Hamid/Iran, Ana M.; Staff: Anna 
Consent Agenda 
January 17-19, 2020 Las Vegas F2F Board Minutes approved. 
February 8, 2020 Public Board Minutes approved. 
February 2020 motions approved: 

 

Motion 1 - Move that the new CoDA WordPress website Go Live Feb. 14, 2020. 
Note:  This was amended to Feb. 18, 2020 after discussions with the website 
developer. 
 
Motion 2 - Move that a reply be sent to CoDA Colombia concerning its 2019 
VEI Motion 1, indicating that their request conflicts with the agreements we 
have with other countries and Voting Entities and that the Board does not 
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grant exclusive rights to any country to print, publish and distribute literature 
outside of their own countries, including the US. 
 
Motion 3 – Move to spend $1380.88, to (a) purchase the Word Press 
application, Multilingual Content Management System, that makes it easy to 
build multilingual sites and run them, at a cost of $79 and a yearly renewal cost 
of $59, (b) cover the attendant yearly cost of $306.88 for a security patch 
plugin to prevent hacking of WPML, (c) pay the web developers $770 for an 
estimated 11 hour of work associated with the generation of the structure of 
the Spanish side of the website, and thereafter (d) three hours of training for 
two Fellowship Service Workers, at up to $75/hour. 
 
Note:  This Motion was initially considered at the Jan. 17-19 F2F as “Move to 
purchase the Word Press application, Multilingual Content Management 
System, that makes it easy to build multilingual sites and run them, at a cost of 
$79 with   yearly renewal of $59”, but was amended as above after receiving 
additional information requiring Intersection involvement. 
 
  

Treasurer’s report/Financials 
 
JP Morgan Chase Checking: $ 179,648.67 
 
JP Morgan Chase Savings: $ 120,311.42 
 
National Bank of Arizona: $ 100,791.08 
 
Total Assets: $ 400,562.17 
 
Salle made a motion to accept the Consent Agenda. Matt seconded. Approved. 
  
 
Old Business 
 
Website Update 
 

Matt took over as the web liaison. The committee has a list of tasks to 
complete. The next big project is translation of the website. 
 
Concerning the website developers’ training of the webmaster and Joan, the 
Board has received an invoice that includes three hours of training. The Board 
is unaware that any training has occurred and will follow up to resolve this. 
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Board Meeting Schedule 
 
The Board plans to meet online for a full day in April, instead of meeting face 
to face. Choosing between the 18th and 25th of April was deferred, pending 
further discussion online. 
 

There will not be a Board meeting on July 4th as Board members will be 
meeting for eight straight days that month, before and during the CSC. 
 

CoRe Request for Workgroup to Generate New Literature 
 
CoRe requested the creation of a special workgroup to generate new 
literature. Discussion was moved to email. 
 
Updating FSM to be More Global, Using Plain Language 
 
The Board received an email characterizing the current Fellowship Service 
Manual (FSM) as very U.S.-centric and needing to be updated with plain, 
universal language. As such an undertaking comes under the purview of the 
Service Structure Committee (SSC), the Board will advise the requestor to 
communicate directly with SSC and to clarify and define in their request what 
they mean by plain universal language. 
 
New Business 
 
SSC and CoRe Board Request to Send Survey 
 

The Board received two requests to send surveys to the fellowship using 
CoDA’s email lists, one from SSC and one from the CoRe Board.  Because no 
mention is made that members will receive surveys when they sign-up for 
CoDA Announcements, the Board did not support sending surveys to email list 
members. Board liaisons will advise the SSC and the CoRe Board of its decision. 
 
CoDA Servic 
 

e Conference Plan for the Corona virus 
 
The Board agrees that it i 
 
s wise to consider other options for the CSC given the current Covid-19 
situation. The Pre CSC Workgroup is considering using Zoom to offer a virtual 
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CSC. The Board authorized Staff to contact Zoom and to assess what the 
capabilities are and to provide that information to the Pre CSC Workgroup. 
 
CoRe Request to Update Pamphlets Available for Free Download 
 
The CoRe Board advises that many of the free downloadable pamphlets on our 
website are not the most recent versions. CoRe will provide the Board with 
updated versions in the near future but would like a process put in place to 
ensure that these are updated whenever new versions become available. The 
Board believes that the current CoDA/CoRe contract provides the needed 
solution to resolve the current gap. Currently, the Literature Committee and 
CoRe communicate back and forth until the final proof is forwarded to the 
publisher for printing.  When it is returned, if CoRe follows the contract 
requirements and forwards the master file copy to Staff within the required 72 
hour timeframe, Staff would be able to place it in our repository, and then 
forward a copy of the downloadable items to the webmaster for uploading to 
the website. Nancy will put together a draft email to respond to CoRe for the 
Board to review. 
 

Additional Items for Discussion 
 
PSA 
 
The Board is interested in finding out how many times the PSA has been 
downloaded from the website. They will work with the webmaster to gather 
this data. 
 
Discussion around Plugins 
 
The Board will continue this discussion offline. 
 
Next meeting - Board meeting – April 4; Workgroup – March 21 

 
 


