
 
 

Zofingen, 18.5.2013 

 

 U mbajt mledhja e rregullt e Shoqates Humanitare „Jerina“. 
 

Mbledhja filloi me këtë rend dite: 

 

               1.      Raporti i punës njivjeqare, në periudhen kohore nga Maj 2012 deri në Maj 

2013 

               2.      Shqyrtimi i mandateve të Kryesisë, në bazë të statusit dhe rregullorës. 

               3.      Të ndryshme. 

 

         Mbledhjen e hapi Kryetari i shoqatës humanitare « Jerina » për Zvicer, z. Bajram 

Mehmeti. Në fillim i pershendeti të gjith të pranishmit e në veqnati Dervish Avdin i cili ishte 

musafir nga Botusha te i biri dhe kishte shfrytzuar rastin që të marr pjes në ketë 

mledhje.                Procesverbalist për ketë mledhje u propuzua Adnan Avdyli i cili njizerit 

edhe u zgjodhë. 

  

         1)      Raportin e punës njivjeqare e paraqiti z. Muhamet Botusha. Ne fillim ceku se 

Shoqata është duke ecë përpara dhe duhet të jemi të lumtur që është kështu. Më pas ceku të 

hyrat dhe dalurat nga kontoja e Shoqates te cilat do ti bejmë transparente. Në vitin 2012 nga 

antarsija kan hyrë 3658.30 Fr. Muhameti tha se nga kjo shum vjet jan  ndihmuar disa Familje 

nga fshati si dhe  janë rrethuar varrezat në fshat (Varrezat e mëdhaja) me nji shum prej 2710 

Fr. Po asht vjet jan ndihmuar dy familje të goditura nga zjarri, me nji shum prej 3500  fr ku 

nga kontoja janë terhjekur 1000 Fr a shuma e tjetër është mbledhur ne menyrë humanitare nga 

bashkëvendasit tonë ashtu siq është e prezentuar në listë. Është financuar web faqja e fshatit 

Botushës me nji shum prej 838.15 Fr. Ketu ceki ndimen e dhenë te Fahri Avdylit me babë e 



vllezer për gadishmerin që nji vit ta paguajn faqen e Botushës, 

Gjithsej nga Kontoja e Shoqatës për vitin 2012 kanë dalë 4548.15 Fr.  Duke ju faliminderuar 

dy bashkvendasëve tonë Ramë dhe Arif Botushës që në menyrë vullnetare kan dhanë nga 

1000 Fr, kemi pas nji shumë modeste  në konto. 

Për punen dhe vullnetin e pa kontestushem që ka bërë Muhameti për dhe rreth shoqates, e 

faleminderuan të gjithë dhe i jemi shumë mirnjohes. 

 

         2)      Fjalen e muar z. Bajram Mehmeti. Në bazë të rregullores dhe statusit duhet që të 

bëhet Rotacin dhe ndryshime në Kryesi. Mu për këtë (Duke u bazuar në rregulloren e punës), 

i ftoj që secili veq e veq të jepë mendimin e vetë: -       

      Avni Kadrija- Gjithë ajë që punon është i mirëseardhur dhe jam që të mbetët kjo kryesijë 

me të njejten përberje siq është tani. I falemenderoj të gjithë për punën e bërë. -       

      Bedrush Mehmeti- Vetem  i pershendet tue pranishmit dhe ju deshiron punë të mbarë të 

metutjeshme. -       

      Elez Botusha- Punë të mbar e suksese. -        

      Fahri Aliu- Propozoj qe të gjith që janë tani në Kryesjë të mbesin por qe kryesija të 

zgjerohet edhe propuzoj Naim Zajmin qe të jetë antar i ri i Kryesisë.       

      Adnan Avdyli- Jam qe të behet ndryshime në Kryesi.       

     Muhamet Botusha- Që Kryesija  të zgjerohet edhe për dy Antarë të rinjë. Të jenë puntorë 

dhe aktivë. Propozoj që njëri nga antaret e rinj të jetë nga Mahalla e Hasanajve me qellim se 

kjo lagje na ka mbet anësh si me antarë ashtu edhe me pagesa. 

     Tahir Mehmeti- që të zgjerohet dhe propozoj që antaret e kryesisë të vinë gjithmonë në 

mledhje. -        

      Shaban Avdija- Antaret e kryesisë të jenë më aktiv dhe të jenë të rregullt në mledhje. 

Mledhjet e ardhshme të caktohen së paku nji mujë përpara se të mbahen që të kemi kohë ti 

informojm secilin. Poashtu propozon që sa më shumë ti telefonojm bashkëvendasit dhe të 

kerkojm nga ata konfirmimin se a do të vinë ajo. -        

      Isni Salihu- Ne bazë të statusit nuk mundemi të bejmë për momentin ndryshime. Të ftojm 

nji Tubim zgjedhor dhe të vendosim për këtë qeshtje. Jam i mendimit që edhe bashkëvendasit 

tonë që jetojnë në Gjermani, Austri dhe në vendet të tjera të na kyqen në Shoqat. Nëse sju 

pelqen puna dhe aktiviteti i ynë, le të formojn edhe ata nji shoqat ne vendet ku jetojnë dhe 

bashkërisht ti kordinojmë punët në të miren e fshatit. Por deshiroj qe njiherit të ju bëhet 

kerkesë që a doin të bashkpunojnë me ne apo jo. -        

     Bajram Mehmeti- Ne jemi të hapur per secilin. Kurr nuk kemi thënë si Kryesijë që zbon 

të na kyqen bashkëvendasit tjerë jasht CH. Nëse ata e shofin të arsyshme se munden ta 

formoin nji shoqat tjeter Humanitare në Gjermani apo Austri do të kenë vetem përkrahjen 

tonë. Fyrjet nuk do i tolerojm sepse gjith ketë punë dhe mundë e bëjm në menyrë vullnetare 

dhe nuk toleroim që për ket punë të shahemi. Bejë kërkesë që të na bashkangjiten te gjith 

antaret që jan më pak aktiv sepse është për të miren e fshatit tonë. -        

      Islam Sadiki- Ne Faqen e Botushës është i publikuar Konto numri i shoqates me të gjitha 

të dhënat e nevojshme si IBAN ; SWIF që secili që deshiron të paguaj apo të kontiboj për të 

miren e fshatit, mundet ta bejë nga e gjithë bota pa asnji problem. -        

      Isni Salihu- Perserit që të ju telefonohet bashkëvendasëve tonë në D dhe A qe te mirret 

mendimi i tyre. 

 

Njizerit u muar vendim që në mledhjen e ardhshme të mbahet kuvendi zgjedhorë në kuader të 

shoqates. 

Për shkakë të dinamizimit të punës së shoqates, u muar vendim që Kryesija të zgjerohet edhe 

për katër antarë të rinjë, deri në Kuvendin zgjedhorë.               

          U Propuzuan : 1)      Naim Zajmi. 

                                  2)      Fahri Aliu       



                                  3)      Elez Botusha 

                                  4)      Avni Kadrija 

                                  5)      Adnan Avdyli. 

         U Zgjodhën : 1)      Naim Zajmi. 

                               2)      Avni Kadrija.  

                               3)      Elez Botusha 

                               4)      Fahri Aliu.  

               

        3)      Në piken e tretë të rendit të dites muren fjalë dhe diskutan: -       

 

                   Islam Sadiki- Që flamurët te lapidari të nderrohet dy herë në vit me flamuj të 

rinjë.   

                                       - Problemi i trafos, kontaktet me KEK-un. 

                                       - Nga Mahalla e Hasanajve ka marr dy kerkesa, 1 Qe të vendoset nji 

Pasqyre në Arrabreg në kthesen e parë për shkak të rrezikut permanent që është në atë vendë, 

2 që të ndihmojm në blerjen e nji reservari të uijt me kapacitet prej 5000 litrave për Kronin e 

Qelisë. -        

                Bajram Mehmeti- Trafo është pron private. KEK-u është privatizu dhe do presim 

se qdo të behët. Do e pergadisim nji kërkesë KEK-ut duke ja bashkangjitur disa foto nga 

gjendja momentale e Trafos dhe të kerkojm që sam a parë të gjindet nji zgjidhje. Më pas 

Bajrami ja dha fjalen musafirit Dervish Avdisë. -        

   

                Dervish Avdija- Ju faliminderit për punën që keni berë dhe jeni duke bërë. Unë 

kam nji kerkesë që në Botushë të ndertohet nji Objekt apo lokal për të Pame dhe gjëra të tjera, 

ashtu siq i kan bërë edhe shum fshatëra të tjera. Objekti të ngritet afër Xhamisë së fshatit. Ne 

si fshat pa ndihmen e juaj as që mundem ta nisim. Propozoj qe te hudhet ne diskutim dhe të 

aprovohen nga Kryesija e shoqates dhe ju kisha lutë që të na ndihmoni në ketë drejtim. Më 

pas për ketë qeshtje diskutaun secili veq e veq dhe se që të gjith ishin të mendimit se një 

objekt i tillë na duhet në fshat dhe se fshati ka nevojë urgjente. 

 

     U vendosë:     A)  Që Dervish Avdija të jetë ndermjetsues nga Shoqata Humanitare 

„Jerina“ dhe bashkvendasëve tonë në fshat, qër qdo informat apo këshillë të 

informohemi nëpermjet Dervishit. 

                             B)  Nëse fshati gjejnë gjuhë të përbashkët për caktimin e lokacionit dhe 

janë të nji zërit për ndertimin e kësaj Qendere, ne si kryesijë do të  bejmë qmos që të 

ndihmojm në qdo drejtim. 

                             C) Të mirret njië Arkitekt dhe të behet plan skica se si do të duket ky 

objekt, përafersishtë dhe sa do të jetë madhësija e tijë. 

                              D)  Përafersishtë të jipen të dhënat se sa do të kushtoj ky objektë. 

                              E)  Ndihma e jonë do të jetë transparante vetem nëpermjet të antarëve 

të kryesisë së Shoqates Humanitare „Jerina“. 

 

 

Kerkesat e tjera do të shqyrtohen në mledhjen e radhës. 

 

Tubimi perfundoj si gjithmon në frymen vllazërore me nji darkë të përbashkët. 

 U Caktua se mbledhja e ardhshme të mbahet në Tetorë 2013. 



 

Disa foto nga Mledhja me 18.5.2013

 



Bedrush Mehmeti dhe Avni Kadrija 

 

 
 



 
 

 
 



 

Këto jan disa Foto nga mledhja e fundit, Zofingen CH. 

 



 

 

 

 

 


