
 

__________________________________________________________________________________ 

Postadress                          Besöksadress                      Tel&Fax      +46 8 – 28 64 24             www.iranskariksforbundet.se 
IRIS, Box 7033                     Starrbäcksgatan 23                PlusGiro:       636 28 14-3                      www.ettehadieh.org                                                                                                                
 174 07 Sundbyberg             T   Duvbo, Sundbyberg          Org.nr:        802 40 – 00 62    iranskariksforbundet@bredband.net                                                                                                                                                                                                                                  

  Sweden                                                                                                                                      info@ettehadieh.org 
 

                                                                     

         

20100413 

 

اتحادیه سراسری         ٤١اطالعیه برگزاری کنگره    
 

 

 احتراما
نی یو ٦تا یکشنبه    ٨١ساعت  يونی  ١اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد از جمعه  ٤١ به آگاهی شما میرسانیم که کنگره 

  .در استکهلم بر گزار میگردد  ٨٦ساعت 
 

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

 

.می باشد استکهلمدر شمال     Spånga   واقع در  IBIS هتل کنگره محل بر گزاری   -٤ 
 

ها در دفتر مرکزی کامل است عضو  آنرا پرداخت کرده اند و اوراق عضویت  ٩۲۲۲هایی که حق عضویت سال  انجمن  -۲

  . رسمی کنگره خواهند بود و حق رای خواهند داشت

 

طبق اساسنامه اتحادیه سراسری نمایندگان انجمن ها بر اساس جدول زیر در کنگره حضور می یابند : -٣  

نماینده  1نفر  99 -9انجمن های   

نماینده  2نفر  199 -111انجمن های   

نفر نماینده  3ه باال عضو ب 211انجمن های   

 

  .کنگره به عهده اتحادیه سراسری می باشد محلنمایندگان در هزینه اقامت  - ٤

 

  اتحادیه  رفت و آمد نمایندگان کنگره و شرکت آنان در کلیه جلسات به عهده میم هیئت مدیره اتحادیه سراسری بر اساس تص -٥

اقدام به تهیه بلیط مسافرت رفت و بر گشت   SJ به شرکت  نمایندهسری بوده و دبیرخانه اتحادیه سراسری با اعالم نام سرا  

 نیا نمایندگان خود را از طریق پست الکترونیک، نامه یا تلفنام نماینده  0202تا اول ماه مای  بنابر این تقاضا می شود .می نماید

.ما اطالع داده شودبا هزینه کمتری بلیط مسافرت تهیه و به ش د تا اعالم نمائی  به دفتر مرکزی  
 

ا در به دفتر مرکزی ارسال دارند تاول ماه مای گزارش فعالیت های سال گذشته  خود را  تا  از کلیه انجمن ها تقاضا می شود -٦

 دفتر گزارشات اتحادیه سراسری درج گردد.

 

مطرح شود به  ٨٤مایلند در کنگره  فرصت دارند که پیشنهادات و نظراتی را که اول ماه مای اعضاء اتحادیه سراسری نیز تا -٧

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

 

از انجمن های توان خواهان استدعا داریم احتیاجات ویژه خود را قبل از برگزاری کنگره به دفتر مرکزی اطالع دهند.  - ۸  

 

  حساسیت دارند قبل از برگزاری کنگره به دفتر مرکزی اطالع دهند.  لطفا افرادی که به غذای ویژه ای -٩

 

به دلیل محدود بودن جا لطفا از آوردن مهمان به کنگره خودداری فرمائید. -۰٨  

 

 

 

ه سراسریامور اداری اتحادی                                                                                                      

                                                                                  

 


