
ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கத்தின்  ிரே்ோகத் ததரிவு 2023 

  

 ிரே்ோகதத்தரிவு பற்றிய விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

பின்வரும் நிரவ்ாக உறுப்பினரக்ள் ததரிவுதெய்யப்படுவாரக்ள் 

1. தலைவர ்

2. உபதலைவர ்

3. தெயைாளர ்

4. உபதெயைாளர ்

5. தபாருளாளர ்

6. உபதபாருளாளர ்

7. கலைெத்ெயைாளர ்

8. உபகலைெத்ெயைாளர ்

9. விலளயாட்டுப்தபாறுப்பாளர ்

10. உபவிலளயாட்டுப்தபாறுப்பாளர ்

11. களஞ்சியப்தபாறுப்பாளர ்

12. மகளிர ்ஒருங்கிலைப்பாளர ்

13.  இலளழயார ்ஓருங்கிலைப்பாளர ் 

 

பின்வரும் குழுக்களும் தெரிவுதெய்யப்படவேண்டும். 

1. கைக்குப் பரிழொதகரக்ளோக  3 ழபரும் (Revisjonsutvalg) (2 medlemmer og 1 

vara) 

2. ழதரத்ை் குழுேோக   3 நேரும்  (Valgkomite) (3 medlemmer og 1 vara) 

3. இைக்கெலப உறுே்பினரக்ளோக 3 ழபரும்  (Meklingsutvalg) 

ததரிவுதசய்யே்ேடநேண்டும். 

 

நதரத்லின்நேோது பாற்பங்கீடும் ெமஉரிலமயும் கவனிக்கப்படழவை்டும் 

(ஆகக்குலறந்தது 40 வீதம்) அவசியம் எனின் ழதரத்ற்குழு பாற்பங்கீட்டிலன 

அடிப்பலடயாகலவத்து தனது முன்தமாழிவிலன வேங்கும். 

 

ழதரத்ற்குழு நிரவ்ாக உறுப்பினரக்ளுக்கான சிபாரிசுகலள வேங்கினாலும் இறு

தித் தீரம்ானம் தபாதுெெ்லபயினராழைழய எட்டப்படும். 

 

ழமைதிகத ்ததாடரப்ுகளுக்கு: 
 

Jeevanthi Thavendren  (leder) +47 98410570 
Keerthna Selvaratnam  +47 40054779 
Ramesh Vinayagan  +47 98007666 
Suguna Sivapalan  + 47 90965450 
 

நதரத்லுக்கோன விண்ணே்ேே்ேடிேம்: https://tinyurl.com/bdcmdyrj 

 

Søknadsfrist er 31.01.2023. 

 

மின்னஞ்ெை்: valg@norwaytamilsangam.com 

 

இவ்வை்ைம் 

ழதரத்ற்குழு 2023  

https://tinyurl.com/bdcmdyrj
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Velkommen til valg av Tamil Sangam styre 2023.  

Vedlagt ligger litt informasjon om stillingene til styret.  

 

Informasjon om styremedlemmer til Norway Tamil Sangam: 

 

Leder 

Nestleder 

Sekretær  

Vara sekretær 

Kasserer  

Asst. kasserer 

Kultur sekretær 

Asst. kultursekretær 

Idrettsansvarlig 

Asst. idrettsansvarlig 

Kvinners koordinator 

Ungdomskoordinator 

 

Det skal velges kontrollutvalg i årsmøte og det skal være 3 personer. Det skal også velges 3 

personer til revisorstyret.  

 

Valgkomite til neste valg bør også velges i dette årsmøte. 

 

Likestilling med kjønnsbalanse (minimum krav er 40%). Valgkomité tar en vurdering og kommer 

med forslag til fordeling til kjønnsbalanse om det er nødvendig. 

 

NB ! Valgkomiteen kan foreslå valg av styremedlemmer, med årsmøte tar endelig avgjørelse. 

Valgkomité sine forslag til styremedlemmer er anbefaling. 

 

Dersom dere har spørsmål ta kontakt med; 

 
Jeevanthi Thavendren  (leder) +47 98410570 

Keerthna Selvaratnam  +47 40054779 

Ramesh Vinayagan  +47 98007666 

Suguna Sivapalan  + 47 90965450 

 

Kandidatsskjema: https://tinyurl.com/bdcmdyrj 

 

Søknadsfrist er 31.01.2023. 

 

Eller send epost til: valg@norwaytamilsangam.com 

 

Mvh  

Valgkomité 2023 

https://tinyurl.com/bdcmdyrj
mailto:valg@norwaytamilsangam.com

