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Почитувани членови на македонското здружение Даме Груев Стокхолм
Нашето здружение го одржа своето редовно, овај пат, неизборно собрание на 20.
јануари 2008 год. Како и од поранешните времиња и овај пат посетеноста на
собранието беше мала, но тоа не беше пречка да собранието не се одржи.
Она што е поважно да се спомене е тоа што на собранието се изнесоа извештаите за
(не)работата на нас членовите на здружението, но се констатира дека оваа измината
година сепак имало мали напредувања.
На собранието се избраа и два наши делегати кои ќе не претставуваат на годишното
изборно собрание на Македонскиот Сојуз. За делегати едногласно беа избрани Јован
Дуковски и Наке Туфекџиев.
Констатирано беше дека членовите со платена членарина оваа година беа најмалку од
и кога порано. Апелираме до сите вас да го потврдите вашето членство со плаќањето на
членарината, а зато одлучивме оваа година таа да изнесува 100 круни по член за
пензионери, а 400 круни за фамилијарна членарина. Се надеваме дека оваа година
вашиот одзив на платена членарина ќе биде таков како и што ни доликува да биде.
Знаејќи дека најповеќето од вас уплатата ја вршат електронски еве ја и поштенската
сметка на здружението, postgiro 61 48 53-0 makedonska föreningen Dame Gruev. Но и
покрај тоа доставуваме и класична уплатница за оние кои се уште плаќаат по
поранешните начини.
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 и
така во иднина сите информации да им ги доставуваме електронски. Информациите
можете да ги најдете и на нашата web-страница www.damegruev.com.
Со надеж дека фолклорната секција ќе продолжи со својата работа, уште еднаш ги
повикуваме сите заинтересирани за спорт да смогнат сили и да формираме, т.е. ја
обновиме спортската секција. Вратите од нас се секогаш отворени, од вас се бара само
иницијатива и желба.
На 3. февруари нашето здружение го дочека својот втор јубилеј, 25 години на постоење.
Како и дали ќе го прославиме јубилеот се зависи од нас самите. Бараме желба и помош.
Добрата соработка со Иницијативниот Одбор за формирање на македонска црква во
Стокхолм продолжува и во оваа година.
Со желба за уште една успешна работна година, бидете поздравени
Управниот Одбор

