
Takimi i kryesisë se Shoqatës 09.09.2017 

Në takim janë:  
Bujar Sulimani, Ragmi Sulejmani, Dashnim Rexhepi, Mirsad Alimi, Arben Ramadani, Rrahman 
Rexhepi, Fuat Nuredini 
 
Mungojn:  
Faton Jusufi 
 
Mysafir Ebubeker Sulejmani 
 
Vendtakimi: Restorant Ëhite House Dietikon 
 

Tema Pro Kontra 
Propozim për festen e Raincës 2017: Muzik Dj Toni Velija me na bo muzik, 
Fluturimin nga Rainca në CH dhe kthimin në Vendlindje e organizon Shoqata-
Rainca.  

8 0 

Festa e shoqatës 2017 Rainca do te mbahët në muajin nëntorë 2017, 18. 11 ose 
25.11 datë rezerv 2.dhjetorë. Në kantonin AG (Mumpf ose Rheinfelden) 

  

Kartat e anëtarsisë prodhohen në Preshevë, ProDesign te Arsim Ilazi, 
shperndarja e kartave bëhet në takimin e festës shoqata. Qmimi per kartat 
0.50€ Arsim Ilazi kontribon me skonto 50% per shoqatën. 

7 1 

Vendim për të ardhmën: Ndihma për Bajram vetëm për jetima dhe për njerëz 
me aftësi të kufizuar te raincës 

7 0 

Njerzë me aftësi te kufizuar: 
• Djemt e agës shaban nukit 
• Fëmija e Adush Avduli 
• Xhevxhet Salihu 
• Fëmija e Begit Bajram Shaqiri 
• Nehat Mamuti (Sqarrohet) 
• Raif Veseli 

Tjer emra nëse i kemi harru do të plotsohen në këtë listë 

8 0 

Ndihma/Shporta për festën e bajramit në të ardhmën do ti shpërndahen edhe: 
Agim Ismaili > Arben Ismaili i merr ndihmat 
Faruk Fazliu > Ismailhaki Fazliu 

8 0 

Vazhdimi i propozimit të 2016, bileta e autobusit per një vit, gjimnazistat janë: 
djali Ruhanit dhe i Besimit Nuk ka votë, pasi qe është votuar në 2016 

-  

Dashnim Rexhepi: Sqarrimi i vendit final dhe fillimi i ndërtimit të tualetit te 
vorrët e raincës. Projekti u Propozu ne takimin e kaluar dhe u miratua nga 
kryesia. 

  

Dërgimi i fletëpagesave për ata antëar qe na mungojn adresat 
Anëtart e kryesisë ja dërgojn fuatit adresat e aktualizuar siq e biseduam. Këtu 
kemi shancën qe ti aktivizojm ehe disa anëtar të vjeter qe nuk kanë paguajt 
anëtarsinë ose e kan ndëruar vendbanimin. Fletpagesat do të dërgohen 
mbrenda 2 jave! 

  

Aktualizimi i adresave gjat Festes 2017 àFuati i pregadit dokumentationin   
 
Ju falmnderit per bashkpunim 
 
Fuat Nuredini 
Sektretar 
info@shoqata-rainca.ch 
 
 


