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KUVENDI VJETOR 2009 I QIKSHN 
 
QIKSHN fton anëtarët e saj në kuvendin vjetor për vitin 2009. Kuvendi do të mbahet në lokalet e Qendrës në 
Oslo, me datë 06.03.2009 ora 1400, pas faljes së xhumas. 
 
Lëndët që do të shqyrtohen në këtë kuvend vjetorë, janë sipas këtij rendi dite: 

• Raporti vjetor i buxhetit për vitin 2008. 
• Informim rreth procesit të ndërtimit të xhamisë së re. 
• Ndryshimin e disa pikave të statusit. 
• Të ndryshme. 

 
Luten të gjithë anëtarët të cilët kanë ide për të cilat janë të mendimit se janë në shërbim dhe të mirën e Qendrës  
tonë, të kenë mirësinë dhe të na drejtohen me shkrim, ose nëpermjet letrës ose internetit. Ide të cilat kryesia i  
konsideron si konstruktive, do ti përfshij në pikën e rendit të ditës, ”të ndryshme”. Për këtë, ju lutemi që të na 
drejtoheni sa më parë që të jetë e mundur e jo më vonë se data 19.02.09.  
 
 
KONKURS 
 
QIKSHN-ja, gjithashtu ka aritur në konkluzionin se Institucioni ynë ka nevojë për të punësuar një 
SEKRETAR TË PËRGJITHSHËM me qëllim të ngritjes së shërbimit më cilësorë dhe bashkëkohorë për 
antarët e saj. Me këtë rast informojmë të gjithë anëtarët e QIKSHN të cilit janë të  interesuar për këtë post, të 
paraqesin kandidaturën e tyre me shkrim. Kërkesa duhet të i dërgohet QIKSHN më së vonti me datën 
04.03.2009.  
 
Sa u përket kritereve për kandidat, ju lutemi që këto ti shkarkoni në webfaqen tonë : www.qiksh.no 
 
Kërkesa dërgohet me postë në adresën : grenseveien 32 A, 0571  Oslo 
dhe me e-mail: kryesia@qiksh.no 
 
 
 

Femi Baftii 
__________________ 
Femi Baftii 
Mob. 00 47 95 18 72 71 
 


