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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

 پروتکل شماره  01 

10-05-2011تاريخ    

رضا شھرزاد، علی نوری، طلعت نيازی، تھمينه پورفرد، شھ ، پرويز چھارلنگ : در جلسه اعضاء ھيئت مديره حاضر
   حاجی پور، آرمان زنگنه

ور پورامين، محمد حسين زاده، رضا زارعحجت بيرانوند، ماھ :اعضاء عادی حاضر در جلسه  

با خوشامدگويی پرويز چھارلنگ و معرفی و  2011اولين جلسه ھيئت مديره جديد ستين پس از انتخابات ھفتم ماه مه 

.آشنايی اعضاء ھيئت مديره آغاز شد  

ساسنامه انجمن چھارلنگ پيشنھاد نمود که ابتدا در خصوص تقسيم کارھا و مسئوليتھا صحبت شود و با مطالعه ا
.است) منظور اعضاء اصلی و اعضاء جانشين(مشخص شود که چند نفر مسئوليت مستقيم خواھند داشت   

Ordförande انتخاب رئيس ھيئت مديره جديد 

.پرويز چھارلنگ با اکثريت آراء رئيس ھيئت مديره انجمن شد  

 

Kassör انتخاب صندوقدار جديد 
من انتخاب شدتھمينه پورفرد بعنوان صندوقدار انج  

ضمنا مقرر . برای اعضاء ھيئت مديره جديد توضيحاتی در مورد مسئوليت ھای صندوقدار و نوع فعاليت او داده شد
و اين کارت به نام رئيس ھيئت مديره    . گرديد که انجمن تنھا يک کارت بانکی در رابطه با حساب انجمن داشته باشد

.تھيه و به ھيئت مديره ارائه دھد  Kontoutdrag ھمچنين تصميم گرفته شد که صندوقدار ھر ماه يک . ثبت شود  

ديگر اينکه تصويب شد که ھرکدام از مسئولين ميتوانند برای خريد نيازی ھای فوری انجمن، تا سقف يکھزار کرون  
خريدار بايستی فاکتور و يا. از ھيئت مديره اقدام کنند بدون گرفتن مجوز Kvittoخريد خود را به صندوقدار تحويل دھد  

ABF انتخاب رابط انجمن با سازمان 

 شھ حاجی پور بعنوان رابط انجمن ستين با ABF انتخاب شد

Intern PR انتخاب مسئول روابط عمومی داخلی 

 محمد حسين زاده و آرمان زنگنه اين مسئوليت را بعھده گرفتند و تصويب شد
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Extern PR   ی خارجیانتخاب مسئول روابط عموم

 رضا شھرزاد و پرويز چھارلنگ اين مسئوليت را بعھده گرفتند و تصويب شد

Sekreterare منشی  انتخاب  

 آرمان زنگنه اين مسئوليت را بعھده گرفت و تصويب شد

 

 مسائل باقی مانده به جلسه آينده ھيئت مديره محول گرديد

نوری، تھمينه پورفرد، پرويز چھارلنگ، آرمان زنگنه، طلعت نيازی، رضا شھرزاد، علی : امضاء کنندگان پروتکل
 شھ حاجی پور

 


