Mbledhja e kryesisë së shoqatës 17shkurti.ch
PROTOKOLL

DATA: 17.12.2017

KOHA: 20:00

VENDI: GLATTBRUGG

THIRRUR NGA:

Kryetari Muhamet Guda

NUMRI I MBLEDHJËS

10

UDHËHEQËS I MBLEDHJËS

Muhamet Guda

PROTOKOLLIN E SHKRUAN

Visar Kryeziu

PJESËMARRËS

Faik Mahmuti, Avni Kastrati, Muhamet Guda, Agron Zahiri, Visar Kryeziu

MUNGOJNË

Askush

TEMAT E DITËS

1. Te ndihmohen familjet skamnore
2. Propozim per koftor ne shtepizen e fshatit?!
3. Rroga punetoreve

DISKUTIMI

Tema Nr. 1

„Zebra“ vndkalimi per kembesor

U diskutua qe te ndihmohen familjet skamnore ne fshat. Shumica ishin qe te behet ky projekt dhe qe
te realizohet para Vitit te Ri. Pas diskutimeve u votua qe te realizohet projekti dhe te ndihmohen 6
familje skamnore me gjera ushqimore ne vlere prej Fr. 50.-. Ne rast qe ka nevoj edhe per ndonje
familje me teper ateher mbetet te vleresohet situata dhe nevoja se si eshte atje. Per kete aksion do te
jete pergjegjes Avni kastrati pasiqe do te jete ne Kosove. Ndihmat do te shkepen nga Agron Murseli,
AbdylMexhid Sylqevci dhe Arlind Abdyli.
VENDIMI

Te shperndahen ndihma me gjera ushqimore per familjet skamnore ne vlere prej Fr.50.-.
DETYRAT

PERSONI PËRGJEGJËS

Avni Kastrati ta realizoj kete projekt.

Avni Kastrati

TERMINI

Per Vit te Ri

DISKUTIMI

Tema Nr. 2 Propozim per koftor ne shtepizen e fshatit?!

Avnia propozoi qe te vendoset nje koftor ne shtepizen e fshatit qe ka ndertuar para disa viteve
shoqata. Ai thote qe me kofotr kjo shtepize mundet te perdoret edhe dimrit pasiqe e ngroh dhomen e
qendrimit dhe behet me terheqese qe te dalin aty.
Pjesa tjeter e kryesise idene e sheh te mire dhe interesante, mirepo friga eshte nga ndonje pakujdesi
ndaj zjarrit dhe si pasoj te merr flake komplet shtepiza. Shtepiza eshte komplet prej druri dhe shume
leht mudn te merr flake.
Visari poashtu thote se shtepiza eshte pa qeles dhe ne kete menyre nuk ka person pergjegjes, dhe
propozon qe te zgjidhet nga kryesia qe kryepuntori shoqtes Agron Murseli te jete pergjegjes per
shtepizen dhe ta mbaj qelesin ai. Ky propozim ka mbetur per kryesine e ardhshme.
VENDIMI

Nuk do te vendoset koftor ne shtepize per arsye te rrezikut nga pakujdesia qe mund te sjell zjarrin e
shtepizes.
DETYRAT

PERSONI PËRGJEGJËS

/

DISKUTIMI

/

TERMINI

/

Tema Nr. 3 Rroga punetoreve

U diskutu per punen qe po bene Agron Murseli si mirembajtes, pasiqe qe nga 25 Tetori e ka
lene punen Valoni. Sa per kujtese Valoni ka punuar se bashku me Agron Mjrselin, mirepo qe
nga 25 Tetori punen edhe te veten edhe te Valonit eshte dashur ta kryej Agroni vetem. Me
kete rast u diskutua edhe per Isa Foniqin dhe se edhe me heret shoqata ka dhene lloj bonuse
ne fund te vitit per punetoret. U vendos qe Agroni ti ipen Fr. 150.- kurse per Isen Fr. 30.- si
bonus.
VENDIMI

U vendos qe Agroni ti ipen Fr. 150.- kurse per Isen Fr. 30.- si bonus.
DETYRAT

PERSONI PËRGJEGJËS

/

/

TERMINI

/

