اطالعیه در مورد تدویر جلسه سالیانه (مجمع عمومی) انجمن افغانها در سویدن
به اطالع اعضای محترم انجمن افغان ها در سویدن رسانیده میشود که قرار است مجمع
عمومی یا جلسۀ ساالنه انجمن افغان ها در سویدن ،به ساعت یازده قبل از ظهر روز
یکشنبه مورخ  12نوامبر سال روان درسالون رستورانت افغانی "پامیر" واقع در کمون
نکه ) ( Nackaبرگزار گردد .
اجندای این جلسه از دو بخش تشکیل شده است:
اول :گزارش کار هیئت اجراییه و کمیسیون کنترول و بررسی انجمن از فعالیت های که
صورت گرفته است.
برطبق اساسنامه انجمن در جلسه ساالنه گزارش فعالیتهای یکساله مورد استماع
قرارمی گیرد وسپس پیرامون آن جرو بحثهای صورت گرفته و پیشنهادات و نظریات
جدید غرض بهبود کار انجمن ارائه میشود.
سپس مسوول کمیسیون کنترول وبررسی در مورد وضعیت مالی انجمن و چگونگی
تحقق اساسنامه انجمن دیدگاه کمیسیون کنترول وبررسی را به جلسه ارایه خواهد نمود و

پیشنهاد مسوولیت ویا عدم مسوولیت هییت رهبری انجمن را پیشنهاد خواهد نمود و
فیصله در مورد عدم مسوولیت ویا مسوولیت رهبری انجمن صادر خواهد گردید.
دوم :انتخاب اعضای جدید هیئت رهبری انجمن ( هیئت اجرائیه  ،کمیسیون کنترول و
بررسی و کمیسیون تدارک انتخابات ) برای یکسال آینده .
مسوولیت پیشنهاد کاندیدان برای هیئت رهبری انجمن بعهده کمیسیون تدارک انتخابات
قرار دارد و اطالعیه این کمیسیون تدارک انتخابات ضمیمه این اطالعیه میباشد .
اعضای انجمن افغان ها که خواهان حضور در جلسه ،اشتراک در رای دهی و یا هم
کاندید نمودن خود در هیئت رهبری جدید هستند باید حق العضویت شان قبل از تدویر
مجمع عمومی پرداخته شده باشد .
افغانهای عزیزی که تا اکنون عضویت انجمن را کسب نکرده اند و میخواهند در این
جلسه حضور داشته ،در رای دهی سهم بگیرند ،باید الی  21نوامبر از اشتراک در جلسه
سالیانه انجمن و کسب عضویت و دریافت حق رای برای اعضای هیئت رهبری انجمن
به سکرتریت انجمن به شماره های  3131212000و  3136124011.تماس بگیرند .
درصورت عدم ثبت نام قبلی برای اعضای خارج از انجمن افغانها در سویدن اشتراک
درمجمع عمومی انجمن افغانها آزاد نخواهد بود .
اعضای انجمن افغانها در سویدن به چای  ،قهوه و غذای چاشت ( غذای افغانی ) دعوت
میشوند.
زمان  :بیست و یکم نوامبر  1312ساعت یازده قبل از ظهر
مکان :رستورانت پامیر واقع کمون نکه ) ، ( Nackaاستاکهولم
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نسیم سحر  ،رئیس انجمن افغانها در سویدن

