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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: December 19th, 2016 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi Soudeh Ghasemi 

Tayaz Fakhri Behzad Jazizadeh Mehran Farazmand     

   

Absent 

Dorna Mojdami  Ali Bangi  Pouyan Tabasinejad 

Meeting Minutes 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  

2. ICC Gala 

On December 16
th

, a meeting was held with some of the ICC volunteers who participated and 

helped in Simorgh Gala to collect feedback and review lessons learned. Board members reviewed 

the comments received from volunteers and highlighted important points of improvement for 

future events including the need for longer planning process, and balancing workload and 

distributing fundraising responsibility.  

Voting Result: All in favour to follow up on the items above. 
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3. Vancouver visit: 

Bijan talked about the Vancouver visit, discussed the points raised during the event by attendees 

and talked about the local team of volunteers established. The team of volunteers will focus on 

promoting the e-petition in the remaining weeks. Already there has been a significant increase in 

number of BC signatures after ICC’s discussion event.  

4. Internal performance review 

Since the board members are almost in the sixth month of their activities, a review on the 

performance of each board member (from other team members’ point of view) will be very 

helpful to identify strengths and weaknesses and plan for future accordingly.  

Voting Result: All in favour to follow up on the item above. 

5. Quarterly progress report 

In January 2017, the second quarterly progress report of ICC will be prepared and presented.  

6.  Q&A for members and supporters 

Around end of January 2017 the board will organize sessions for members and supporters to meet 

and discuss their questions, comments, concerns and suggestions with board members.  

7. Proposal from Massey College Iranian Series 

A proposal was received from Massy College Iranian Series. It is an invitation to promote their 

cultural events in the first half of 2017.   

8. E-Petition 

E-petition is currently in the last few weeks before presentation to the Parliament. Board 

members and ICC volunteers will focus on promoting the petition in the remaining time. A video 

is going to be prepared for promoting the petition.    

Voting Result: All in favour and agree to follow up on the items above. 

9. Next meeting 

Board meetings will be on hold for a month for the Holidays. Board members will work on their 

assigned tasks and previously passed motions. If an urgent decision is needed, it will be discussed 

over email/phone conference.  
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 جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 

 2016 ربنوام ماه چهاردهم

 

 حاضر: اعضای

 قاسمی سوده راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

   جزیزاده بهزاد

 

 فخری تایاز فرازمند مهران

   

 غایبین

 نژاد طبسی پویان بانگی علی مجدمی درنا

 

 جلسه صورت

 

  جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به

  

 کنگره ضیافت .2

 در بودند کرده کمک آن برگزاری در و شرکت سیمرغ یافتض در که کنگره داوطلبان از تعدادی حضور با ای جلسه الف(

 داوطلبان از ریافتید نظرات مدیره هیات یاعضا شود. اخذ مختلف نظرات و ارزیابی تا گردید برگزار دسامبر 16 تاریخ

 فرایند شامل موارد این نمودند. تاکید آتی های گردهمایی کیفی افزایش جهت استفاده برای مهم موارد بر و نموده مرور را

   شدند. می مالی کمک آوری جمع مسوولیتهای توزیع و کاری فشار سازی متعادل تر، طوالنی ریزی برنامه

  .شد تصویب فوق موارد پیگیری آرا، اتفاق به
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 ونکوور سفر .3

 داوطلبان محلی تیم نیز و جلسه در حاضر افراد توسط شده مطرح موارد و نمود ارائه ونکوور سفر از گزارشی بیژن

 طومار مورد رد رسانی اطالع و تبلیغ روی بر باقیمانده های هفته در داوطلبان تیم گرفت. رارق بحث مورد ونکوور

 بریتیش امضاهای تعداد در هیتوج قابل افزایش ونکوور، در کنگره گفتگوی جلسه از بعد بود. خواهند متمرکز اینترنتی

  است. آمده ودجو به کلمبیا

 داخلی عملکرد مرور .4

 مدیره هیات عضو هر اخلید عملکرد مرور ند،هست خود فعالیتهای ماه ششمین در مدیره هیات فعلی تیم اینکه به وجهت با

  شد. خواهند شناسایی بهتر ضعف و قوت نقاط و بوده سودمند بسیار (هیات اعضای سایر نظر نقطه از)

 ماهه سه یشرفتپ گزارش .5

  گردید. خواهد ارائه و آماده ژانویه ماه در نگرهک ماهه سه پیشرفت گزارش دومین

  داوطلبان و اعضا با پاسخ و پرسش جلسه .6

 و نظرات تا داد خواهد ترتیب ژانویه ماه اواخر در حامیان و اعضا با گفتگو و مالقات برای را تیجلسا مدیره هیات

 دهد. ارقر بحث ردوم و دریافت را آنان های پرسش و پیشنهادات

 College Massy از دریافتی پیشنهاد .7

 سال نخست نیمه در مذکور مجموعه فرهنگی فعالیتهای رسانی اطالع و تبلیغ برای دعوت واقع در دریافتی پیشنهادی طرح

  است. 2017

 اینترنتی طومار .8

 مانده، باقی زمان در برد. می سر به فدرال مجلس به ارائه از قبل آخر های هفته مرحله در اکنون هم نتیراینت طومار

 تهیه منظور بدین یوییوید کلیپ یک بزودی بود. خواهند آن مورد در رسانی اطالع پیگیر داوطلبان و مدیره هیات اعضای

  شد. خواهد

 .شد تصویب فوق موارد پیگیری آرا، اتفاق به

 آتی جلسه .9

 مدیره هیات اعضای مدت این در شد. خواهد متوقف تعطیالت برای ماه یک حدود مدت به مدیره هیات حضوری جلسات

 از مذکور مورد فوری، گیری تصمیم یک به نیاز صورت در نمود. خواهند کار قبلی مصوبات بر مبتنی وظایف روی

   .گرفت خواهد قرار بحث مورد ایمیلی یا تلفنی یگفتگو طریق
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