AGM Meeting Report - 25 June 2016
1055 Wilkes Ave., Caboto Centre
13:00 – 16:00
Agenda Items:










Review of Election process and suggestions to modify it
Term of Board of Directors
The membership fee discussion
Break
Review of ICM activities between April first 2015 and April first 2016
PLC principal’s report
Review of Financial Report
Review of Survey result
Open discussion among all members

Summary of the meeting notes:

Review of Election process , Term of Board , membership and Suggestions :





The current Election process and the previous process were reviewed and a suggestion was made to change the Election process
from casting vote with ballot to verbal voting. After long discussion the members suggested getting back to the previous Election
process when candidacy was allowed. This change will be applied after approval by majority of members in another meeting.
Term of Board of Directors was discussed and the members suggested one year term with no limits to participate in consecutive
terms
Membership fee was discussed. The $20 membership fee seems to be an issue that hinders participation of Iranian in ICM activities
and membership. Different incentives were suggested by members including giving discount on events tickets to members, reduced
membership fees for family membership, students and seniors. Also reduction of membership to $15 or $10 were other suggestions.
None of the above suggestions could satisfy all present members. More discussion will be held in another meeting.
Review of ICM Activities
The following activities were reviewed and explained in the meeting
o
o
o
o

Persian Language Classes activities, their programs and presentations for Mehregan, Yalda and Nowruz celebration.
Publishing two Issues of Rangin Kaman and why ICM stopping this publication.
Mehregan , Yalda and Nowruz celebration
ICM participation in Multicultural event held by Ministry of Multiculturalism and Literacy
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o Having Four cultural events to honor the prominent Artists and cultural activist of Iran
o Helping volunteers to have Patogh (the friendly gathering of Iranians)
o Community sport grant received for to promote dance and life style among Iranians living in Manitoba
o Meeting with former board members to learn from their experience.
o Meeting with UMISA to improve our unity with youth and students and had “Charshanbeh Soory” with them
o Financial report of ICM (balance sheet, P/L comparison of 2015 and 2016)
Review of Survey

The Result of the survey from Nowruz celebration was discusses. Around 45% of the participants were completely satisfied with all
the aspects of the celebration and found it “Excellent”. Around 20% were happy and assessed the Nowruz celebration a “good” one.
Almost 12% of participants found the celebration as “medium” in quality, 10% said it was not to their satisfaction and found it “weak”
and 13% were completely dissatisfied with all aspects of celebration.

Community Members’ Issues:
 It was brought up that ICM needs to create more attraction for Iranians to participate in its activities.
 It was suggested that at Nowruz event all programs be presented by Iranian Artists.
Meeting Adjournment: Meeting was adjourned at 4:00.

گزارش مجمع عمومی ساﻻنه انجمن ايرانيان منيتوبا
2016  ژوئن25 شنبه

برنامه جلسه

 مروری بر فرآيند گذشته و کنونی انتخابات هيئت مديره و پيشنهاداتی برای بهبود آن طول دوره مسئوليت هيئت مديره ميزان حق عضويت استراحت و پذيرايی2016  تا اول آوريل2015 گزارش فعاليتهای انجمن ازاول آوريل گزارش فعاليتهای کميته کﻼسهای زبان فارسی گزارش مالی مرور نظر سنجی بحث آزاد حق عضويت و پيشنهادات,  دوره مسئوليت هيئت مديره, مروری فرآيند انتخابات هيئت مديره
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-

فرآيند گذشته و کنونی انتخابات هيئت مديره مرور شد و پيشنهادی برای برگزاری انتخابات به صورت حضوری ) بجای رای گيری با برگه های رای( مطرح گرديد .بعد از
بحثهای مفصل حاضرين در جلسه پيشنهاد کردند تا روش پيشين انتخابات هيئت مديره که در آن اعضای انجمن خود را برای عضويت کانديد ميکنند دوباره اجرا شود.اين تغيير در
جلسه ای ديگر با رای گيری از اعضا و تصويب اکثريت در اساسنامه اعمال خواهد شد.

-

حق عضويت از ديگر موارد مطروحه در جلسه بود .به نظر ميرسد  20دﻻر حق عضويت مانعی برای حضور پر تعداد ايرانيان ساکن منيتوبا در انجمن و فعاليتهای آن است.
مشوقهايی به منظور جلب مشارکت هموطنان مطرح شد که از ان جمله ميتوان به ارائه تخفيف به اعضا در قيمت بليت مهمانيهای انجمن ,تخفيف در حق عضويت برای اعضای
يک خانواده ,تخفيف در حق عضويت برای دانشجويان و سالمندان اشاره کرد .کاهش حق عضويت به  15يا  10دﻻر نيز از ديگر پيشنهادات مطرح شده بود .هيچکدام از اين
پيشنهادات نتوانست نظر تمام حاضران را جلب کند .بحث بيشتر در اين خصوص به جلسات ديگر موکول شد.

-

دوره مسئوليت هيئت مديره بحث ديگر مطرح شده بود که اکثر حاضران با دوره يک ساله هيئت مديره بدون هيچ محدوديتی برای انتخاب مجدد موافقت کردند.

مرور فعاليتهای انجمن

فعاليتهای زير در جلسه به اختصار توضيح داده شد:
-

فعاليتهای کﻼسهای زبان فارسی و برنامه های دانش آموزان اين کﻼسها در جشنهای مهرگان  ,يلدا و نوروز

-

ارتباط با نهادهای استانی و اقدام برای کمکهای مالی دولتی

-

انتشار دو شماره نشريه رنگين کمان و دليل توقف انتشار اين نشريه
برگزاری مهمانی به مناسبت جشن مهرگان

شرکت در مراسم معرفی فرهنگهای مختلف با لباسها و غذاهای ايرانی

برگزاری چهار برنامه فرهنگی با عنوان “ يادی از بزرگان” به همت خانم شميرانی  -همکاری با داوطلبين بانی جلسات پاتوق و برگزاری چهار جلسه آن

برگزاری مراسم شب يلدا

اقدام برای دريافت وام بﻼعوض جهت خريد سيستم صوتی و خريد آن

برگزاری جشن نوروز سال 2016

دعوت از اعضای هيئت مديره های قبلی انجمن جهت کسب تجربيات ايشان

برقراری ارتباط و برگزاری جلسه با يوميسا

برگزاری جشن چهارشنبه سوری با همکاری يوميسا
گزارش مالی انجمن

مرور نظر سنجی
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نتايج نظر سنجی جشن نوروز در جلسه به حضار ارائه شد 45 .درصد از کسانی که فرمهای نظر سنجی را پر کرده بودند از تمام جنبه ها از جشن نوروز رضايت کامل داشتند و آنرا
"عالی " ارزيابی کرده بودند .حدود  20درصد از نظر دهنده گان تمام جنبه های جشن را رضايت بخش خوانده و آنرادر حد "خوب" ديده بودند .حدود  12درصد از پر کننده گان برگه
های نظر سنجی در مجموع کيفيت مهمانی نوروز را در حد کيفيت " متوسط " ديده بودند  10 ,درصد هم آنرا " ضعيف " و  13درصدبه هيچوجه از هيچيک از جنبه های جشن نوروز
 2016رضايت نداشتند.
بحثهای مطروحه توسط حضار

بعضی از حضار معتقد بودند که انجمن بايد جاذبه های بيشتری برای ايرانيان ساکن منيتوبا بوجود آورد تا سطح مشارکت هموطنان در برنامه های انجمن افزايش يابد.
برخی از حاضران پيشنهاد کردند که در جشنهای نوروز تنها از هنرمندان ايرانی دعوت شده و تنها برنامه های مرتبط با ايران اجرا شود.
جلسه در ساعت  4بعد از ظهر پايان يافت.
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