
Takimi i kryesisë së Shoqatës 09.11.2018 

Në takim marin pjesë:  
Ragmi Sulejmani, Vegim Aliu, Arben Ramadani, Rrahman Rexhepi, Fuat Nuredini, Agron Jahiji, 
Dashnim Rexhepi, Mirsad Alimi, Mumin Veseli 
 
Mungojnë:  
 
Mysafir  
Astrit Rexhepi 
 
Vendtakimi: Good Live Restaurant Spreitenbach 
 

Tema Pro Kontra 
- Shperndarja e detyrave lidhje me festen e 15. 12. 2018 
- Shperndarja e pergjisive gjat manifestimit  

Dokument ne veti!  

Info Info 

Projektet e hapura, qe kanë mbet për tu kryer: 
 

o Dashnim Rexhepi:  
o Tualetat te varrezat (Vendimi eshte mare në 2017 nga kryesia e 

kaluar) 
o Mirsad Halimi:  

o Shportat e mbeturinave në Raincë, ende pa oferte me shkrim 
nga Tobler-Skele. 

o Rrahman Rexhepi: 
o propozim dhe ofertim për «Grillplatz» te gurët e gjat në Raincë 
o Banka në vende te posatshme të shperndar ne fshat. 

Kemi marë vendim, qe kolegt të emruar të sjellin sa ma shpejt ofertat/planet 
realizus qe tja fillojm sa ma shpejt me pune. 
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Vendim 
o Gjate dergimit te parave te shoqatës mos ti mbashkangjiten edhe para 

nga ndihmës individual, per mes gjirollogarise te shoqatës, pasi qe po e 
veshtirson shum mirmbajtjen e kontabilitetit. 

  

Blerjet e ushqimorve ne ne vetsherbime (posaqerisht per shportat e bajramit 
dhe ndihmat) 
 
Si edhe vitin e kaluar, edhe kete vit, duhet të meren parasysh te gjith afaristet e 
rainces. D. th. Per xhdo iniciativë te shoqatës me ndihma ushqimore te behen 
blerjet gjit te nji vetsherbim tjeter.  
Sivjet BL Rainca i ka organizu shperndarjen e ushqimit, te cilen e falimnderojm, 
por duhet rrepsisht te ket kontroll qe nga parat e derguara te perfitojn te gjith 
afaristët! (Pergjisia ne ket rast te jet te Kryetari). 
Vetsherbimi i kaluar ishte shitorja “te Fitimi”. Tani ne blerjen e ardhshme duhet 
te blehet te vetsherbimi i ardhshëm. 

  

Kerkesë nga KF Rainca Berat Murati: 
Pjesmarje ne Turnirin tradicional ne Recak. Kerkesa 250Fr. Per lojëtartë e 
Raincës. 
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Debat i pergjithshëm: 
Fondi per Raincen I hapur nga BL Rainca, ne te cilen kerkohet edhe 
bashkëpunimi i atdhetarve ne diaspor.  
Si kryesi e shoqatës debatum se Fondi mund të jet kontraproduktiv per 
Shoqatën tonë e cila posaqerisht eshte per ndihmen dhe mbledhjen e fondeve 
dhe investimeve per fshatin. 

Info  
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Vendim: Kryetari Arben Ramadani dhe Sekretari Fuat Nuredini do të bisedojn 
edhe njihere me kryetarin BL Rainca per nji zgjidhje te komunikimt, dhe per 
sqarim ndaj diaspores. 
Informatat do ti vazhdohen kryesise se shoqatës si dhe anëtarve. 
 
 

 
 
Ju faliminderit për bashkpunim 
 
Fuat Nuredini 
Sektretar 
info@shoqata-rainca.ch 
 


