
Takimi i kryesisë 15.05.2016 

Në takim janë:  
Bujar Sulimani, Ragmi Sulejmani, Hetem Veseli, Dashnim Rexhepi, Arben Ramadani, Rrahman 
Rexhepi, Fuat Nuredini, Urhan Arifi 
 
Mungojn:  
Mirsad Alimi 
 
Vendtakimi: Xhamija ne Dietikon 14.00 me datë 15.05.2016 
 

Tema Pro Kontra 
Projekti i jetimave për Ramazan: 14 jetimat e raincës ja dhuron shoqata nga Fr. 
100.- (në total 1400Fr.) 
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Vendim: Mbledhjet e ardhshmë do te mbahen me 25. Qershor (ditë e shtunë) 
në rrethinë të St. Gallen ose në rrethinë të Lausannes. Për afersishët ora 19:00. 
Qëllimi ështe ti informojm antarët e shoqatës për arritjët dhe për planët që i 
kemi.(Fuat Nuredini perkujdeset per Video Beamer) Për mës Viber do ta 
caktojmë ventakimin final. 

9  

Propozim: Tualeta publike të varrezat e raincës dhe te amballanta.  
Ky Propozim do të jet i hapur, deri në takimin me këshillin e fshatit që do të 
mbahët në korrik 2016 

- - 

Propozim: Në korrik të vitit 2016 do të pastrohet vakëfi nga zalli i „Shera 
Beton“. Sa po të lirohet vakëfi, shoqata do të përkujdesët për vendosjën e 
portave të futbollit dhë për rregullimin e dyshemes të vakëfit. Ragmi Sulejmani 
do të na informoj rreth kësaj qeshtje 
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Propozim: Ndihma për Hajdarin që i ka lënë gruan dhe dy fëmi me aftësi te 
kufizuar.  
Fuat Nuredini do të jetë organizator dhe grumbulluas i te hollavë. Në takimin e 
ardhshëm do të informoj Fuati se për shka ka nevojë kjo familje. 
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Propozim: Mbledhje me bashksinë islame lidhje me mbeturinat te muhaxhirtë. 
Edhe kjo mbledhje do të mbahet në muajin e verës korrik 2016 
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Propozim: 100Fr. për xhdo të diplomuar nga mësimi i lartë (Fakultet apo shkolle 
te lartë). Diploma (foto) duhët ti dergohët kryetarit te shoqatës për mes 
Emailes, ku dhe diploma/apo emri i te diplomuarit do te shpallët në ëebfaqën e 
ëëë.shoqata-rainca.ch. 
Ky Propozim ka validitetin prej kësaj date, dhe nuk i përfshinë të diplomuarit e 
vitëve të kaluar! 
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Organizim: Orhan Arifi posëdon tani obligimin e organizimit të restorantit per 
takimin e raincalive ne ch vjeshtë 2016. Kuptohët se do ta ket ndihmën e plotë 
të Fuat Nuredini dhe të kolegëve te kryesisë 
Rezervimi do të bëhët për 300 Persona 
Buxheti do të jetë 5000.-Fr. Për mos ngarkesë të madhe të buxhetit të shoqatës 
do të jet hyrja 20.- për të rritur dhe 10.- për fëmi (Kto dy shuma ndryshojn si 
mbas lokacionit dhe janë variabël) 
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Punë e kryër: Webfaqja e re e shoqatës tani është online, dhe mundë të 
klikohët për mes google.com. Xhdo risi apo informatë do të shkruhët në 
Webfaqe dhe për mes Webfaqës do të aplikohet nëFacebook.  

  

 
 
Ju falmnderit per bashkpunim 
 
Fuat Nuredini 
Sektretar 


