
Takimi i kryesisë se Shoqatës 30.04.2017 

Në takim janë:  
Bujar Sulimani, Ragmi Sulejmani, Dashnim Rexhepi, Mirsad Alimi, Arben Ramadani, Rrahman 
Rexhepi, Fuat Nuredini 
 
Mungojn:  
Faton Jusufi, Hetem Veseli 
 
Mysafir në Mbledhje: Skender Rexhepi 
 
Vendtakimi: Zyra e Skender Rexhepit „Ditor Versicherunge GmbH“ 
 

Tema Pro Kontra 
Kerkesa nga Dr. Besim Abduli, per ndihmë financiare lidhje me exkurzionin e 
nxënsve të klasës 8 (ata të cilët janë në kushte të vështirë). Gjat bisedës në 
zyrën e Z. Skender Rexhepit mori përsiper donacionin komplet  të kërkeses. 
Falimnderimi në kët rast i takon z. Skender Rexhepi 

- - 

Kartat e anëtarsisi 
- Është votu pro, më qmimin e deklaruar Fr. 250.- deri 300.- 
- Fotografi shtesë ma aktuale, (shihën në rubrikën „numri personal i 

anëtarit në uebfaqtën tonë) 
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Festa e shoqatës 2017: 
- Propozum unanimisht me marë Dj. Tonin si muzik 
- Companija Ditori GmbH për Festën i jep donation Fr.1000.- 
- Propozum me darkë (ka qën temë diskutabile pa ose me darkë) 
- Propozim me ide të re ëmbelsirat si mbas mundësise të bihen nga 

anëtart. vullnetarisht. 
- Fuati dhe Ragmia e kanë marë përsiper organizimin e sallës në rrethinë 

të Kanton Aargau. 
- Buxheti bisedohët në takimin e ardhshëm ose për mës emailës. 
- Hymja Fr.20.- për të rritur. Hymja prej 5v. deri 15v = Fr. 10.- 
- Data nëntor ose java e fundit e muajit tetorë 2017 
-  
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Zalli i shera Beton ne raincë lidhje me stadionin te vakëfi 
- Zalli ende nuk u hek nga venid i vakëfit, kshtu qe nuk po mundemi me 

vepru në kët lidhje, si projekt le të jese i hapur. 
- Ska votim vetëm informat. 

- - 

Kërkes / Propzim nga Bastri Sylejmani 
- 100 karriga dhe tavolina nga nji shkollë e zvicrës mundën mu dërgu në 

raincë me kontributin e Bastri Sylejmanit 
- Kërkesa: Transporti mu financu nga Shoqata Rainca dhe organizohët 

nga shoqata. Mirsad Alimi e ka marë përsipër ket punë. 
- Drejtori i shkollës raincë, si mbas telefonatës me Bujar Sylemani u tregu 

shum i falmnderum me ket iniciativë dhe ka tregu se ka nevoj per kto 
tavolina. 

- Votimi për financimin e transportit nga shoqata 
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Tualetat të varrezat në Raincë 
- Haxhi Shefketi ka shpreh deshir me buxhetin e shoqates mi ndreq 

tualetat. 
- Ky propzim u kundërshtu pasi ky propozim u marrë përsiper nga kryesia 

qysh vitin 2016. 
Vendimi: Kurë të caktohët lokationi i sakët nga bashkësia lokale / kryesia e 
xhamisë. 
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Takimi i kryesisë se Shoqatës 30.04.2017 

Realizim e ndertimit qysh ne takimin e vjeshtes Dashnim Rexhepi 
 
Falimnderim për mikrpitje nga Skender Rexhepi i cili na mundsoj në zyrën e Ditroi GMBH ta mbajmë 
mbledhjën e kryesisë. Në të ardhmën serisht do të takohemi ne lokatione të ndryshme ne CH. 
 
Ju falmnderit per bashkpunim 
 
Fuat Nuredini 
Sektretar 
info@shoqata-rainca.ch 
 
 
 


