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Ftesë në AsAmblenë e Përgjithshme 

06/02/2018 

MAKTIRANA HOTEL 
  

Të nderuar anëtarë dhe miq, 
  
Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Asambleja vjetore e Dhomës sonë do të mbahet ditën e enjte më 6 
shkurt, ora 17.00, Maktirana Hotel (ish Sheraton) 
Ky është një rasti i mirë që të konsolidoni kontaktin me Dhomën tonë, të informoheni mbi zhvillimet e 
fundit e të projekteve të ardhshme si dhe të rinovoni anëtaresimin tuaj, mbështetja juaj është shumë e 
çmuar për ne me qëllim që të vazhdojmë aktivitetet tona.  
  
 - Pas mbledhjes së Asamblesë, ju ftojmë të merrni pjesë në koktejl në të cilin janë të ftuar personalitete 
të politikës dhe biznesit, kulturës dhe media, shefat të misione diplomatike, përfaqësues të komunitet 
francez në vend dhe sigurisht anëtarët e CCIFA. 
  
Kushtet për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme 
 - Anëtarët të cilët kanë paguar kuotizacionet e tyre për 2017 por që nuk mund të marrin pjesë në 
Asamble, mund të përfaqësohen nga një përfaqësues ose punonjës si zëvendësues ose 
delegatin tuaj. Në këtë rast, anëtarët persona juridike duhet të përgatisin një autorizim te 
firmosur. Anëtarët individë mjafton të përgatisin një deklaratë të thjeshtë në të cilën të thuhet që personi 
i autorizuar (emër, mbiemër, numër i kartës së identitetit) ka të gjitha kompetencat për të marrë pjesë 
dhe votuar në asamble në emrin tuaj (shembull bashkangjitur).  
  
Lista e kandidateve në Këshillin Drejtues 
 - Ju lutem gjeni bashkangjitur listen e fundit të përditësuar të kandidatëve në Këshillin Drejtues të 
CCI, për pozicionin e 1 Kryetari, 1 Zv. Kryetari të Parë, 4 Zv. Kryetarë, 1 Përgjegjës Thesari dhe 
3 Anëtarë të Këshillit.   
Anëtarët të cilët kanë paguar kuotizacionet e tyre për vitin 2017 mund të marrin pjesë në mbledhjen 
e Asamblesë dhe të votojnë për funksionet e të përmendura më sipër. 
  
Dokumenta shtesë për mbledhjen e Asamblesë 
- Gjithashtu do të gjeni më poshtë rendin e ditës së asamblesë e bashkangjitur disa dokumente që do 
të diskutohen në këtë mbledhje. Nëse dëshironi t’ju dërgojmë në zyrat tuaja një kopje të raportit 
vjetor, raportit financiar si edhe materialeve të tjera përpara mbledhjes, ju lutem të na kontaktoni. 

  RENDI I DITËS 
1.     Regjistrimi (ID ose pashaportë patjetër) 
2.     Fjala e mirëseardhjes nga Kryetari 
3.     Bilanci i aktiviteteve gjatë 2017 
4.     Raport moral dhe financiar 2018 
5.     Strategjia e CCI për vitin 2018 
6.     Miratimi i ndryshimeve në statut 
7.     Prezantimi i kandidatëve 
8.     Zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit Drejtues 
 
 

Me dëshirën që këtë 6 shkurt  t’ju takojmë të gjithëve, ju përcjellim përshëndetjet tona më të përzemërta. 
  
Julien Roche                                                                                    Blerina Kazhani 
Kryetar                                                                                         Drejtore Ekzekutive   
 


