Meeting Minutes
ICC Board Meeting
Date: April 10th, 2017
CONTACT
Mehran Farazmand
Secretary and Board Member
Iranian Canadian Congress (ICC)
Email: info@iccongress.ca

In Attendance:
Mojtaba Adibrad

Bijan Ahmadi

Soudeh Ghasemi

Dorna Mojdami

Pouyan Tabasinejad

Mehran Farazmand

Tayaz Fakhri

Absent
Behzad Jazizadeh

Ali Bangi

Meeting Minutes
1. Meeting agenda
Voting Result: All in favour.
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2. PR report
Tayaz provided a progress report about the activities of the PR team and presented his short term
plan for the months ahead including consistent and regular communication with different
stakeholders. The board recognized and acknowledged that overall the ICC has been able to
improve its communication capabilities significantly in the past 2 years which has been proven
by the significant growth in the number of ICC supporters. The board discussed effective ways to
improve communication and PR abilities further in the months ahead under leadership of Tayaz.
Tayaz also explained that the PR team is working on putting together useful databases for the
Iranian Canadian Congress.

3. S-219 bill progress
The senate foreign affair committee voted to refer Bill S-219 (Non Nuclear Sanctions Against
Iran Act) to the Senate Chamber on March 29, 2017. ICC will continue its advocacy against the
bill. Policy department has already started to plan for required actions.

4. AGM 2017
- Based on availability of the North York Civic Centre and the board timelines for AGM
preparations, May 28th has been finalized as the date of AGM. The board reviewed the other
important dates related to the AGM as well.
- The board confirmed as planned earlier that the board election will be conducted online as per
the ICC bylaws as well.
- PR committee will prepare the necessary announcements for AGM based on the approved
schedule and as per the procedure provided in the by-laws.

5. Number of absences and bylaw Article 4, Section 11
The board discussed number of absences three board members have.
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- Ali Bangi informed the board in advance that because of his personal and work schedule he
would not be able to attend some of the board meetings and that he would focus on tasks and
projects assigned to him including the online parliament monitoring app and will support ICC
events and campaigns. He also informed the board recently that because of his limited availability
he would like to end his participation in the ICC board at the end of his first-year term. He will
send an email to the board to formalize his decision.
- Dorna Mojdami’s absences during fall and winter of 2016 were arranged with the board since
she was part of the Simorgh Gala organizing committee and was focused on the preparation work
of the gala. Also in the first three months of 2017 she missed meetings because of her
involvement in another Iranian Canadian non-profit organization (IODA) which is an affiliate of
the ICC.
- The board has been trying to communicate with Behzad Jazizadeh about his absences and will
discuss the next steps accordingly.
Note: On April 20th, 2017 the board approved a motion to set the end of Behzad’s involvement
with the ICC Board of Directors at the end of his first-year term. The motion was voted on
through email. 7 members voted. 6 members voted in favor (Bijan, Mehran, Mojtaba, Pouyan,
Tayaz, Dorna), 1 abstained (Soudeh). Therefore the number of open spots for the upcoming
AGM and board elections will be 4 in total.
6. Inquiries received about Iranian presidential election in Canada
In recent weeks the board has received many inquiries from community members about making
arrangements and accommodations for participation of members of Iranian Canadian community
(Iranian immigrants, visa holders and dual citizens) who are interested to vote in the upcoming
Iranian presidential elections. The board discussed the matter and decided to communicate these
requests to the officials in the Government of Canada. PR will also communicate and coordinate
with those who have sent the inquiries to the ICC.
7. Next meeting
Next board meeting will be scheduled via email among board members.

Iranian Canadian Congress, 45 Sheppard Ave. East, Suite# 900, Toronto ON, M2N 5W9, Canada, info@iccongress.ca

جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

دهم ماه آوریل 2017

اعضای حاضر:
بیژن احمدی

مجتبی ادیب راد

سوده قاسمی

پویان طبسی نژاد

مهران فرازمند

درنا مجدمی

تایاز فخری

غایبین
بهزاد جزیزاده

علی بانگی

صورت جلسه

 .1برنامه جلسه
به اتفاق آرا موافقت شد.
 .2گزارش روابط عمومی
تایاز گزارشی از پیشرفت فعالیتهای تیم روابط عمومی و برنامه کوتاه مدت خود برای ماه های آینده ارائه نمود .این برنامه
ارتباط مستمر و باثبات با افراد ذینفع در مورد کنگره است .در طول دو سال گذشته ،ظرفیتهای ارتباطی خود را به نحو
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قابل توجهی تقویت نموده است و تعداد حامیان کنگره رشد چشم گیری داشته است .هیات مدیره راههای موثر برای بهبود
توانایی های ارتباطی و روابط عمومی را در ماههای آینده و تحت مدیریت تایاز مورد بحث قرار داد.
تایاز همچنین توضیحاتی در مورد پایگاه های داده ای که تیم روابط عمومی کنگره در حال کار بر روی آن هستند ارائه
نمود.
 .3وضعیت الیحه S-219
کمیته روابط خارجی سنا در روز  29مارس  2017به ارجاع الیحه ( S-219قانون تحریم های غیر هسته ای علیه
ایران) به اجالس عمومی سنا رای داد .کنگره ایرانیان به رایزنی های خود در مخالفت با الیحه مذکور ادامه خواهد داد.
دپارتمان سیاستگزاری پیشاپیش برنامه ریزی برای اقدامات الزم را آغاز نموده است.

 .4مجمع عمومی عادی 2017
 با توجه به امکان دسترسی به سالن مرکز امور شهری نورت یورک و برنامه زمانی هیات مدیره برای تدارک مجمععمومی ،روز  28ماه به عنوان تاریخ قطعی مجمع عمومی عادی تعیین گردید .هیات مدیره همچنین تاریخ های اصلی
دیگر مربوط به مجمع عمومی را نیز مرور نمود.
 هیات مدیره بار دیگر بر برگزاری آنالین انتخابات مطرح شده در اساسنامه تاکید نمود. کمیته روابط عمومی اطالعیه های الزم برای مجمع عمومی عادی سالیانه را براساس زمان بندی مصوب و در انطباق باقیود مطرح در اساسنامه تهیه خواهد نمود
 .5تعداد غیبتها و الزامات بخش  11ماده  4اساسنامه
هیات مدیره تعداد غیبتهای سه تن از اعضا را مورد بحث قرار داد.
 علی بانگی پیش از این به هیات مدیره اطالع داده است که به دلیل برنامه کاری و شخصی ،وی قادر به شرکت در برخیاز جلسات هیات مدیره نیست و بر وظایف و پروژه های محول شده (از جمله نرم افزار مانیتورینگ مجلس فدرال) تمرکز
خواهد نمود و با گردهمایی ها و کمپین های کنگره همراهی خواهد کرد .علی اخیرا به هیات مدیره اطالع داده است که به
دلیل امکان حضور کمتر ،مایل است به حضور خود در هیات مدیره در پایان سال اول خاتمه دهد .این تصمیم در قالب یک
ایمیل رسمی به هیات مدیره ارسال خواهد شد.
 غیبتهای درنا مجدمی در طی پاییز و زمستان  ،2016با توجه به اینکه وی عضو کلیدی کمیته برگزاری ضیافت سیمرغبوده و درگیر تدارکات آن بود ،از قبل با هیات مدیره هماهنگ شده بود .همچنین در طی سه ماه نخست  ،2017او به دلیل
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درگیر بودن با یک سازمان غیر انتفاعی ایرانی دیگر (سازمان دندانپزشکان ایرانی انتاریو) که همکار کنگره است ،امکان
حضور در برخی جلسات را نیافت.
 هیات مدیره تالش نموده است با بهزاد جزی زاده در مورد غیبتهایش تماس و گفتگو نماید و گام های بعد بر آن اساسمورد بحث قرار خواهد گرفت.
(در روز  20آوریل  ،2017هیات مدیره موضوع خاتمه دوره همکاری بهزاد با هیات مدیره در پایان سال اول را به
تصویب رساند .این مصوبه از طریق رای گیری ایمیلی حاصل گردید که طی آن  6عضو هیات مدیره شامل بیژن ،مهران،
مجتبی ،پویان ،تایاز و درنا رای موافق داده و سوده رای ممتنع داد .بنابراین ،تعداد کرسی های خالی هیات مدیره در
انتخابات مجمع عمومی سالیانه آتی  4خواهد بود)
 .6درخواستهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در کانادا
در طی هفته های اخیر ،هیات مدیره درخواستهای متعددی از اعضای جامعه ایرانی کانادایی دریافت نموده است که در
رابطه با تدارک و هماهنگی برای مشارکت اعضای جامعه ایرانی کانادایی (اعم از ایرانیان مقیم ،دارندگان ویزا و
شهروندان دو ملیتی) عالقمند به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند .هیات مدیره موضوع را مورد بررسی
قرار داد و قرار شد که ای درخواستها به مقامات رسمی دولت کانادا منعکس شود .روابط عمومی نیز با فرستندگان این
تقاضاها در تماس خواهد بود.
 .7جلسه آتی هیات مدیره
زمان جلسه بعدی هیات مدیره از طریق ایمیل بین اعضا هماهنگ خواهد شد.
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