Do Diretor Executivo,
Bem-vindo à edição de março de 2015, da ISAAC E-News. O escritório da ISAAC
Internacional continua o seu trabalho em nome dos membros em todo o mundo, e está
entusiasmada em relatar sobre as seguintes iniciativas:
Conferencia 2016
O site da ISAAC International tem postado informação nova relativas à conferência do
próximo ano, em Toronto. Clique aqui e você será direcionado para a página inicial da
Conferencia 2016, onde você encontrara informações e links sobre os Co-Presidentes
da Conferencia 2016, chamada para trabalhos, informações turísticas sobre Toronto, e
descontos nas passagens aeras para Toronto proporcionado através do nosso
patrocinador da conferência, a Rede Star Alliance. Volte regularmente, pois esperamos
liberar mais informações sobre chamada para trabalhos nas próximas semanas .
ISAAC Internacional fará uso mais uma vez das nossas ferramentas on-line para auxiliar
na administração da Conferência 2016. Nosso software de submissão de trabalhos online irá permitir a apresentação rápida e eficiente de propostas de trabalhos para a
Conferência. Quando chegar a hora de registrar para conferência, vamos continuar a
utilizar o nosso sistema de inscrição na conferência e pagamento online. Estas duas
partes de infra-estrutura da ISAAC Internacional são chave para o que nos permite
gerenciar de forma mais eficiente e eficaz nossas conferências bienais.
2015 Renovação de Filiação
O início de cada novo ano significa um novo ciclo. Estamos nos preparando para a
produção do Diretório de Associados 2015, e precisamos que cada capítulo nos informe
ate 30 de abril de 2015 sobre a sua adesão em 2015 . Os relatórios de capítulos devem
ser encaminhados diretamente a Coordenador de Filiação do ISAAC, Teraiz El-Deir,
por e-mail para isaac@isaac-online.org.
Conferencia 2018
ISAAC Internacional recebeu três excelentes cartas de grupos que querem sediar
Conferência ISAAC 2018 que, como anunciado anteriormente, vai estar focada na
região da Ásia-Pacífico. A Diretoria Executiva da ISAAC está em processo de revisão
dessas submissões.
Iniciativas Contínuas da Internacionais ISAAC
ISAAC Internacional continua a procurar maneiras de obter o máximo com cada dólar
do associado. Concluímos recentemente um acordo com a nossa atual senhorio que
permitirá ISAAC Internacional ficar no nosso espaço de escritório atual, por um
período adicional de 5 anos. Isto significa que ISAAC Internacional estará pagando o
mesmo valor do aluguel para o nosso espaço atual em 2022, como estava antes em
2012, sem aumento!

Agora que completamos com sucesso a migração do nosso site, estamos investigando
opções para auto-hospedar o servidor de administração ISAAC International. Além de
proporcionar oportunidades para os capítulos aproveitar desta infra-estrutura de
tecnologia da informação, a auto-hospedagem do nosso servidor irá abrir novas
oportunidades para racionalizar e simplificar nossas operações.
2014 Auditoria Financeira
ISAAC International está agora realizando sua auditoria financeira 2014 , e declarações
oficiais de auditoria devem estar disponíveis para revisão do membro em abril / maio.
Por favor, neste período, verifique a área “Somente aos associados”, onde a
informações financeiras serão publicados. Você também pode verificar as declarações de
anos anteriores nas área do “Somente aos associados” , ou também nos sites da Agência
da Receita Federal do Canadá e Internal Revenue Service.
Como sempre, estou interessado em suas idéias e opiniões. Por favor, não hesite em
contatar-me diretamente, franklin@isaac-online.org, caso precise de mais informações
ou assistência.
Cumprimentos e obrigado,
Franklin Smith
Março 2015

