
 
 

NOTICE IS HEREBY GIVEN OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 

OF MEMBERS OF THE IRANIAN CANADIAN CONGRESS 

 

12:00 PM SUNDAY, MAY 3, 2020 

 

NORTH YORK CIVIC CENTRE 

COUNCIL CHAMBER  

5100 YONGE ST., TORONTO, ONTARIO 

 

AGENDA  

 

1. Meeting Call to Order – Marvin J. Huberman (Court – Appointed Monitor/Chair of the 

Meeting) 

2. Establish Quorum  

3. Appointment of Recording Secretary 

4. Notice of Meeting and Declaration of Quorum 

5. Approval of AGM Minutes of April 29, 2018 

6. Report from President of the Iranian Canadian Congress  

7. Report from the Treasurer, Audited 2018 and 2019 Financial Statements 

8. Appointment of Auditor for 2020 

9. Departmental Reports  

10. Special Resolutions Requiring Approval by the Membership 

11. Election of Board Members 

12. Meeting Adjournment 

 

To take part in the 2019 AGM including election of board members you must be a current 

ICC member. 

To sign-up as a new member or renew your membership please visit: 

 

https://www.iccongress.ca/become-a-member 

https://www.iccongress.ca/become-a-member


 
 

 

اعضای کنگره ایرانیان کانادا  2019 یانهاطالعیه مجمع عمومی سال  
 

2020 مه 3ظهر روز یکشنبه  12زمان: ساعت   

 مکان: سالن گردهمایی مرکز نورت یورک

خیابان یانگ، تورنتو، انتاریو 5100  
 

 

 دستور جلسه
 

 

 از سوی دادگاه به سمت رییس مجمع( برمن )وکیل منسوببه شروع جلسه توسط آقای ماروین هو. دعوت 1

 . رسیدن به حد نصاب جلسه2

 . تعیین منشی جلسه3

 د نصاب ح. اعالم رسمیت جلسه و رسیدن به 4

  2018آوریل  29. تصویب صورت جلسه مجمع عمومی 5

 . گزارش رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا 6

 2019و  2018 حسابرسی شده سالهای صورتهای مالی ردرباره. گزارش خزانه دا7

   2020 سال تعیین حسابرس. 8

 . گزارش دپارتمان ها 9

 . تصمیمات خاص که نیازمند تصویب اعضا است 10

 یات مدیره های اعض. انتخاب 11

 . اعالم ختم جلسه 12

 

کنگره ایرانیان کانادا اعضای هیات مدیره صرفا برای اعضای کنونی انتخابات و  2019شرکت در مجمع عمومی سالیانه 

 امکان پذیر است. 

 برای عضویت یا تجدید عضویت لطفا به وبسایت زیر مراجعه نمایید:

https://www.iccongress.ca/become-a-member 

https://www.iccongress.ca/become-a-member

