انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل شماره 08
تاريخ 12-11-2011
اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :شھال حاجی پور ،رضا شھرزاد ،طلعت نيازی ،تھمينه پورفرد ،آرمان زنگنه )با
تاخير(
ميھمان :ماھور پورامين ،سياوش اردو ،محمد حسين زاده ،کبی ھووف ،مھوش پولکی ،افشين زنگنه ،امير عمرانی ،داريوش
رحتمی
در اين جلسه که عمدتا در خصوص جشن شب يلدا صحبت شد ،تصميمات زير گرفته شدند:

 -1دو تيم از اعضاء مسئوليت امور جشن در شب برگزاری را با عنوان تيم شروع و تيم پايان بعھده خواھند داشت .تيم
شروع جشن :کبی-مھوش-سياوش -تھمينه – آرمان و ماھور ھستند که ميھمانان را به سالن راھنمايی خواھند کرد .تيم
پايان جشن را آرمان زنگنه انتخاب و آنھا جمع و جور کردن سالن را انجام خواھند داد.
 -2کامران پيامانی بليط ھای جشن شب يلدا را چاپ و آنھا به انجمن اھدا ميکند .امير رھنورد و پروين صديق ھمکاری
با سرآشپز جھت سرو غذا را بعھده خواھند داشت .ضمنا پس از مذاکره پروين با سرآشپز ،موافقت شد که انجمن برای
ھر پرس شام مبلغ  100کرون به سرآشپز )که تھيه مواد خام نيز بعھده اوست( پرداخت نمايد .ابتدا به ساکن تعداد 250
شام سفارش شده است .پروين صديق تھيه شيرينی و ميوه و امثالھم را ھم بعھده گرفت .سياوش اردو در امر کنترل
بليط جلو درب ورودی سالن جشن با محمد حسين زاده ھمکاری ميکند
 -3طلعت نيازی مجری صحنه و علی فارسانی مديريت صحنه را به عھده خواھند داشت.
 -4قيمت بليط ھا به تريتب :عضو  200کرون ،فرزند عضو  50کرون .ميھمان )غيرعضو(  250کرون ،فرزند
ميھمان  100کرون تصويب شد.
 -5در اين جلسه تصميم گرفته شد که مبلغ  2200کرون جھت اجرای برنامه موسيقی در جشن شب يلدا به رضا
عمرانی پرداخت شود.
 -6بدنبال پيشنھاد افشين زنگنه )مسئول موسيقی انجمن( تصميم گرفته شد که وسايل صوتی فرسوده موجود را کنار
گذاشته و دستگاھھای صوتی کامال نو خريداری شود .افشين پس از مراجعه به فروشندگان ،ھزينه خريد دستگاھھای
مناسب برای انجمن را بين  36000-40000کرون ارزيابی کرده است .ھيئت مديره تھيه اين دستگاه ھا را ضروری و
خريد آنھا را تصويب کرد.

امضاء کنندگان پروتکل:
شھال حاجی پور ،رضا شھرزاد ،طلعت نيازی ،تھمينه پورفرد ،آرمان زنگنه.
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