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Почитувани членови на македонското здружение Даме Груев Стокхолм
Нашето здружение го одржа своето редовно, овај пат, не изборно собрание на 24.
јануари 2010 год. И овај пат присутни на собранието имаше малку, но тоа не попречи
истото да не се одржи.
На собранието се изнесоа извештаите за работата на здружението, а по
конструктивната дискусија се дадоа некои насоки и укажувања за натамошното
работење на истото. Констатирано беше дека оваа година е година во која имаме
најголем број на членови со платена членарина. Се надеваме дека овој тренд ќе
продолжи и оваа година, па затоа апелираме до сите вас навреме да ја платите
членарината која и за оваа година остана не променета; 500 кр. за фамилија, 150 кр. за
самци и пензионери и 100 кр. за студенти. Plusgiro 614853-0
Најголем дел од дискусиите беа за и околу фестивалот на македонска поезија кој се
одржува на 27. март и на кој ние сме домаќини. Се побара од сите нас да земеме
учество во организацијата, а и во посетеноста на истиот.
На собранието се избраа и два наши делегати кои ќе не претставуваат на годишното
изборно собрание на Македонскиот Сојуз. За делегати едногласно беа избрани Наќе
Туфекчиев и Тале Трпкоски.
За да ги намалиме нашите трошоци, кои во најголема мерка се поштенски марки и
писма апелираме до сите оние кои имаат електронска пошта истата да ни ја пријават
на info@damegruev.com и така во иднина сите информации да им ги доставуваме
електронски. Не заборавете и што почесто да ја отворате нашата web-страница
www.damegruev.com каде ќе најдете многу други корисни информации..
Добрата соработка со Иницијативниот Одбор за формирање на македонска црква во
Стокхолм продолжува и во оваа година.
Со желба за уштре една успешна работна година, бидете поздравени
Управниот Одбор
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