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 نزدهم اتحادیه سراسری ایرانیان کنگره شا اطالعیه برگزاری

 

 احتراما 

تا یکشنبه  14عت سا2012آوریل  11شنبه  دهم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد از شانز به آگاهی شما می رسانیم که کنگره

 12.21الی  11.21یاد آور می شویم  که در روز شنبه بین ساعت  .رگزار می گرددلینشوپینگ بدر شهر  11ساعت آوریل  11

 .نمایندگان می توانند در محل کنگره نهار صرف نمایند 

 

 :از کلیه انجمن های عضو تقاضا می شود به نکات تدارکاتی زیر توجه نمایند

 112ـ111180تلفن هتل  .استدر جنب ایستگاه مرکزی قطار لینشوپینگ   Östergyllen   محل برگزاری کنگره هتل .1

خود را پرداخت نموده اند و اوراق عضویت آن ها در دفتر مرکزی کامل است،  1111حق عضویت سال انجمن هائی که  .1

 .به کنگره دعوت میگردندعضو رسمی کنگره خواهند بود و 

 :بر اساس جدول زیر در کنگره حضور می یابند نمایندگان انجمن ها طبق اساسنامه اتحادیه سراسری،  .2

  یک نماینده   ---------نفر  99تا  9انجمن های 

  دو نماینده  ------نفر  199تا  111انجمن های 

  سه نماینده -   ------نفر بباال  111انجمن های 

 .سراسری می باشدنه ی اقامت نمایندگان در محل کنگره بر عهده ی اتحادیه زیه .4

به منظور پائین آوردن هزینه ها توافق شده است که نمایندگان شهرهای استکهلم ،گوتنبرگ و مالمو به طور دسته جمعی با    .0

 .کرایه مینی بوس به محل کنگره تشریف بیاورند

دفتر مرکزی ارسال دارند  ز کلیه انجمن ها تقاضا می شود گزارش فعالیت های خود را همراه با عکس تا آخر ماه مارس بها  .1

 .تا در دفتر گزارشات درج شود

مطرح شود  شانزدهم که مایلند در کنگره  را فرصت دارند که پیشنهادات و نظراتیدهم آوریل اعضای اتحادیه سراسری تا   .7

 .به دفتر مرکزی ارسال نمایند تا در پیک نظرات و پیشنهادات درج شود

 .قبل از برگزاری کنگره به دفتر مرکزی اطالع دهند ویژه خود را تتوانخواهان احتیاجا  .8

 اسیت دارند به دفتر مرکزی اطالع دهندافرادی که به غذای ویژه ای حس  .9

 به دلیل محدود بودن جا لطفا از آوردن مهمان به کنگره خودداری نمایید  .11

 . شددهم در محل کنگره در اختیاره نمایندگان گذاشته خواهد شانزاوراق ویژه ی کنگره   .11

 

 با سپاس از حسن توجه شما                                                                                                    

  دفتر مرکزی اتحادیه سراسری                                                                                                 

 1111  مارس  11                                                                                                           
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