EKSTRAKT
NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË PARË TE KRYESISË SË KUVENDIT TE
SHOQATES PER DEME TE LUFTES “N.Z. NE SKENDEAJ
MBAJTUR MË 29. 03. 2010
Mbledhja është mbajtur ne sallën e Asamblesë Komunale në ndërtesën e ish TMK-së tek Pishat
duke filluar nga ora 15.00
Procesverbalin e ka mbajtur z.Hamdi Bislimi, zyrtar juridik i shoqatës për dëme te luftës.
Mbledhjen e kryesoi z.Jahir Bejta përfaqësues i shoqatës për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” ne
Skenderaj. Ai mbledhjen e deklaroi të hapur dhe konfirmoi se në mbledhje morën pjesë mbi 2/3 e
anëtarëve te Kryesisë së Kuvendit .
Për këtë mbledhje u propozua ky
R e n d i d i t ë s:
1. Ekspoze lidhur me punën dhe detyrat e punës së Kryesisë te Kuvendit te shoqatës për dëme te luftës
“N.Z.” ne Skenderaj sipas Statutit dhe Rregullores së Punës .
2. Zgjedhja e sekretarit dhe arkëtarit të shoqatës
3. Te ndryshme.
I
Ekspozenë lidhur me synimin e subjektit, punët dhe detyrat e anëtarëve te Kryesisë së Shoqatës
ne përputhshmëri me Statutin dhe Rregulloren e Punës së Shoqatës e dha Jahir Bejta.
Anëtarët e Kryesisë u zotuan se do te jen ne nivel te detyrave respektivisht se do ta dhanë
kontributin maksimal për mbarëvajtje te shoqatës drejtë realizimit te misionit te shenjet.
II
Lidhur me zgjedhjen e sekretarit dhe arkëtarit të shoqatës, kryesuesi hapi diskutimin. Hidajete Beqiri
për sekretar te shoqatës e propozoi Qefsere Dautin nga Runiku e cila paraprakisht ne mbledhje u
deklarua për punë vullnetare.
Ne bazë te votave kryesuesi konstatoi se Qefsere Dauti juriste e diplomuar nga Runiku u zgjodh për
sekretar te shoqatës ne mandat prej 4 vjetësh nga dita e zgjedhjes.
Lidhur me zgjedhjen e arkëtarit te shoqatës, Jahir Bejta e prezantoi gatishmërinë e Abedin Rrecaj për
marrjen e detyrës së arkëtarit.
Kryesuesi ne bazë te votimit unanim konstatoi se z. Abedin Rrecaj ekonomist-teknik nga Llausha u
zgjodh për arkëtar te shoqatës ne mandat prej 4 vjetësh nga dita e zgjedhjes.
III
Pasi qe nenë pikën te ndryshme nuk pati diskutues, kryesuesi konstatoi se mbledhja përfundoi punimet
ne ora 15.20

