Македонско здружение
Даме Груев Стокхолм

ЗАПИСНИК ОД РЕДОВНИОТ СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР

1. Преглед на пристигната пошта.
Пристигнато писмо од одборот за миграции со кое не информираат за орг летната
школа за деца од дијаспората, како и семинар за наставници во нивна организација.
2. Извештај на делегатите Наќе Туфекџиев и Јован Дуковски од
годишното собрание на Македонскиот Сојуз.
Јове кажа за некои документи изнесени на годишното собрание на МС.
Наќе изнесе за состанокот на УО на МС и за конструирањето на УО.
Нашиот делегат Наќе е член на претседателството и ја извршува функцијата
продолжена рака на претседателот или врска на МС за Стокхолм.
3. Извештај на Јован Дуковски за нашата веб/страница.
Од изнесенето на Јован се гледа дека нашата страница е посетена изненадувачки добро.
Во просек околу 15 посетители на ден, понекогаш 33 ( еден месец 400 посети )
Си земаме за задача сите ние од УО да собереме адреси на наши фирми кои се
заинтересирани да ни бидат спонзори за возрат на реклама на нашата страница.
Што е многу возможно ако се има предвид дека имаме платено доста простор.
4. Извештај од семинарот одржан во Борос.
Тале даде извештај за одржаниот курс за водење и организирање на здружение.
На културниот фестивал во Хелсингборг да испратиме два делегати до 40 год старост
за формирање на младински сојуз во оквирот на МС.
5. Извештај на благајникот за моменталната финансиска состојба на
здружението и пристигнатата платена членарина.
Лефко благајникот изнесе дека моментално има 15 фамилии кои ја платиле
членарината , која искажана во пари изнесува 4600кр, а на конто имаме 14.630кр.
6. Планови за понатамошното работење на здружението.
Тале го прочита писмото кое ќе се испрати до сите македонци кои се на список и со
своите мали промени ќе го испратиме.
7. Разно. Д/р Милошевиќ неможи да одговори и да биде присутен на
Струшките вечери и прашува дали ние можиме нешто да
направиме.Клубот ќе одвои 200кр
Да се набави УСБ мин за да сите документи ги собереме на едно место. Наќе ќе донира
едно такво за клубот.

