
 

 

  دنی( انجمن افغانها در سوی)مجمع عموم انهیجلسه سال ریدر مورد تدو هیاطالع

 

جمع که قرار است م شودیم دهیرسان دنیمحترم انجمن افغان ها در سو یاطالع اعضا به

قبل از ظهر روز  ازدهیبه ساعت  دن،یساالنه انجمن افغان ها در سو ۀجلس ای یعموم

" واقع در کمون ری"پام ینوامبر سال روان درسالون  رستورانت افغان 12مورخ   کشنبهی

  .برگزار گردد (Nacka ) نکه

 :شده است لیجلسه از دو بخش تشک نیا یاجندا

که  یها تیانجمن از فعال یکنترول و بررس ونیسیکمو   هییاجرا ئتی: گزارش کار هاول

 .صورت گرفته است

مورد استماع   کسالهی یتهایاساسنامه انجمن  در جلسه ساالنه گزارش فعال برطبق

 اتیو نظر شنهاداتیصورت گرفته و پ یآن جرو بحثها رامونیوسپس  پ  ردیگ یقرارم

 .شودیغرض بهبود کار انجمن ارائه م دیجد

 یانجمن و چگونگ یمال تیدر مورد وضع  یکنترول وبررس ونیسیسپس  مسوول کم 

د و خواهد نمو هیرا به جلسه ارا  یکنترول وبررس ونیسیکم دگاهیتحقق اساسنامه انجمن د



خواهد نمود و    شنهادیانجمن را پ یرهبر تییه تیعدم مسوول ایو تیمسوول شنهادیپ

 .دیانجمن صادر خواهد گرد یرهبر تیوولمس ایو تیدر مورد عدم مسوول صلهیف

 

کنترول و  ونیسی، کم هیاجرائ ئتیانجمن ) ه یرهبر ئتیه دیجد ی: انتخاب اعضادوم

  . ندهیآ کسالی یتدارک انتخابات ( برا ونیسیو کم یبررس

ت تدارک انتخابا ونیسیانجمن بعهده کم یرهبر ئتیه یبرا دانیکاند شنهادیپ تیمسوول

  .باشدیم هیاطالع نیا مهیتدارک انتخابات ضم ونیسیکم نیا هیقرار دارد و اطالع

هم  ایو  یده یانجمن افغان ها که خواهان حضور در جلسه، اشتراک در را یاعضا 

 ریشان قبل از تدو تیحق العضو دیهستند با دیجد یرهبر ئتینمودن خود در ه دیکاند

  .پرداخته شده باشد یمجمع عموم

 نیدر ا خواهندیانجمن را کسب نکرده اند و م تیکه تا اکنون عضو یزیعز یافغانها

نوامبر از اشتراک در جلسه  21 یال دیبا رند،یسهم بگ یده یجلسه حضور داشته، در را

انجمن  یرهبر ئتیه یاعضا یبرا یحق را  افتیو در تیانجمن و کسب عضو انهیسال

  .رندیتماس بگ 3136124011و . 3131212000 یمن به شماره هاانج تیبه سکرتر

اشتراک  دنیخارج از انجمن افغانها در سو یاعضا یبرا  یدرصورت عدم ثبت نام قبل 

  .انجمن افغانها آزاد نخواهد بود یدرمجمع عموم

 

( دعوت  یافغان یچاشت ) غذا ی، قهوه و غذا یبه چا  دنیانجمن افغانها در سو یاعضا

 .شوندیم

 قبل از ظهر ازدهیساعت  1312نوامبر  کمیو  ستی: ب زمان

  ، استاکهولم (Nacka ) واقع کمون نکه ری: رستورانت پاممکان
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 دنیانجمن افغانها در سو سیسحر ، رئ مینس

 


