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يجب أن يكون هناك مجلس لالدارة .اإلدارة هي عدد من افراد الجمعية يجتمعون
ويقدمون مقرتحات ألعضاء الجمعية عن كيفية عمل الجمعية .يف الجمعية ،يجب
أن يكون هناك الرئيس الذي سيقود املجلس ،وأمني الصندوق الذي يدير االقتصاد
وسكرتري يكتب الربوتوكول وهو كل ماتم اتخاذه يف اجتامعات الجمعية

كل االشخاص يف الجمعية هم أعضاء
مرة يف العام يجب أن يكون هناك إجتامع سنوي للجمعية ،حيث يتم اإلجتامع
وتقرير مالذي سيتم عمله السنة القادمة وتحديد األشخاص الذين ميثلون مجلس
إدارة الجمعية

ماذا تفعل الجمعية؟

ينبغي عىل الجمعية عدم التورط يف أي جرمية جنائية ،وإال فأن الجمعية تقريباً
تفعل أي يشء قد يظن الشخص أن فيه متعة أو أهمية يف الجمعية ،ميكن عىل
سبيل املثال ،األلتقاء ومامرسة الرياضة ،وعزف املوسيقى ،أو العمل من أجل
حقوق املرأة .هناك العديد من األنواع االخرى من الجمعيات يقرر الشخص
بنفسه ما يريد القيام به معا مع الجمعية

حرية تشكيل الجمعية

ميكن ألي شخص تشكيل جمعية .وهذا حق يكفله الدستور السويدي

ماهو املطلوب لتشكيل الجمعية؟
.التقرير معاً مالذي سوف تفعلونه يف الجمعية.والقيام مبا قررتم القيام به معاً .
يجب أن تكون هناك قوانني .القوانني هي انظمة الجمعية التي تقررونها سوياً
أي االنظمة ستكون مناسبة للجمعية

ماهي الجمعية؟
الجمعية هي مجموعة من األشخاص الذين يقومون بعمل نشاط مشرتك
معاً .الجمعية ميكن أن تتشكل من عدد قليل من األشخاص أو عدة آالف من
األعضاء .وهي ليست رشكة .لتلتقي يف جمعية ما هو شيئا تفعله يف أوقات
الفراغ .أن تكون مشاركاً يف إحدى الجمعيات هي وسيلة رائعة للتعرف عىل ا
أشخاص جدد إضافة عالقات قيمة .أضافة إىل أن إنضاممك إىل الجمعية يعطيك
فرصة للقيام بأشياء انت تهتم بها
الجمعيات موجودة قبل أكرث من  100عام يف السويد ،السويديون معتادين
اإللتقاء يف الجمعيات .منذ البداية يلتقي االشخاص سوياً يف الجمعية للمشاركة
يف أتخاذ القرار يف السويد وهذا اليشء جعل من السويد اكرث دميقراطية
اغلبية الجمعيات لديها هدف مشرتك هو مشاركة الجميع دون إستثناء أحد من
املشاركة .وهذا اليش الذي يتوجب عىل الجمعيات القيام به للحصول عىل الدعم
من بلدية افيستا

