انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل
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تاريخ :پنجشنبه 01-11-2012
اعضاء حاضر :رضا زارع ،شھال حاجی پور ،امير عمرانی ،سياوش اردو ،شھناز رياحی .
منشی جلسه :محمد حسين زاده
تنظيم کننده :سياوش اردو
ابتدا پيشنھاد خريد يک پروژکتور جديد نمايش فيلم و غيره توسط رضا زارع مطرح شد .پروژکتور قديمی انجمن
نيازھای کار نمايش را بخوبی برآورده نمی کند.
ھيئت مديره تاييد کرد که پروژکتوری جديد که قدرت زوم کردن قوی داشته و ھمچنين بتواند بدون کابل )(trådlös
عمل کند خريداری شود .مسئول امور اداری ستين پس از بررسی قيمت ھا و تاييد قيمت توسط ھيئت مديره ،پروژکتور
مورد نياز را خريداری خواھد کرد.
پيشنھاد خريد يک دوربين عکاسی برای انجمن نيز بمنظور عکس برداری از جشنھا و مراسم در جلسه مطرح شد.
ھيئت مديره تصميم گرفت که مورد خريد دوربين را تا جشن بعدی به تاخير بيندازد.
در مورد سمينار علی اکبر شکارچی در انجمن ستين ،متنی فراھم شد که با تاييد ھيئت مديره در سايت انجمن منتشر
گرديد.
سئوال رضا زارع در مورد نمايشگاه عکس محمدرضا حاجی پور در سالن اجتماعات ستين در ماه مارس .2013
ھيئت مديره تصميم گرفت که اين نمايشگاه عکس را داشته باشيم ).رضا زارع و شھال حاجی پور بخاطر خويشاوندی
با محمدرضا ،در اين مورد حق رای نداشتند (.بقيه ھيئت مديره حاضر در جلسه تصميم گرفتند که اين نمايشگاه را با
ھمان شرايط دو سال پيش – که محمدرضا در انجمن ستين نمايشگاه عکس داشت -برگزار کند.
موضوع بعدی بدھی »فرزين/مھدی شاکری زاده« به انجمن ستين بابت پولی است که اشتباھا در ماه آپريل گذشته
بحسابش ريخته شده است .بخشی از اين پول با ھمکاری امير عمرانی به حساب انجمن برگشت شده .اما بقيه بدھی
باوجود ارسال نامه سفارشی به شخص بدھکار و عدم پاسخ وی ،ھمچنان معوق مانده است .ھيئت مديره تصميم گرفت
وصول طلب را به  Kronofogdenمنتقل کند تا اقدام الزم از اين طريق انجام شود .تھمينه پورفرد )صندوقدار سابق
انجمن( و شھال حاجی پور عضو ھيئت مديره فعلی اين مھم را انجام خواھند داد.
ھيئت مديره تصميم گرفت که از اين ببعد در جشنھا جلسه ای خصوصی /مشورتی و غيره در دفتر نداشته باشد بلکه
ھمانند ساير اعضاء در جشن شرکت نمايند ،بجز مواردی که جلسه ای اضطراری پيش بيايد و مسئول ھيئت مديره اين
مورد را تشخيص بدھد.
کنسرت کورش اسدپور /ايرج رحمانپور  23مارس 2013
رضا زارع به اطالع رساند که احتمال دارد کنسرت ستين با برنامه نوروزی آ ب اف با مدير مسئولی رضا طالبی
مشترکا برگزار شود تا بتوانيم از سالن بزرگ  konserthusetاستفاده کنيم.
ھيدت مديره به رضا زارع ماموريت داد که چھارشنبه آينده با طالبی صحبت کند و نتيجه را اطالع دھد تا تصميم
گيری شود که آيا ستين ميتواند اين جشن مشترک را داشته باشد يا خير.
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امير عمرانی و شھال حاجی پور انتخاب شدند تا نسبت به تحقيق در مورد امکان کمک مالی برای انجمن Söka bidrag
با سازمانھای ذيربط تماس بگيرند .امير و شھال اين موضوع را دنبال و در جلسه بعدی نتيجه را به اطالع ھيئت
مديره ميرسانند.
رضا زارع پيشنھاد کرد ھيئت مديره يک ئی ميل به ھيئت  5نفره بازبينی اساسنامه انجمن بفرستد و از آنھا بخواھد تا
تاريخ  20ژانويه گزارش کار و فعاليت خود در اصالح اساسنامه را به ھيئت مديره اطالع دھند .وی ھمچنين خواستار
شده که اين ھيئت پنج نفره ،يکنفر را بعنوان  samman kallandeاز بين خود معرفی کند.
علی فارسانی ،ھلمند اربابی ،غالم زياليی ،پرويز چھارلنگ و اسفنديار داودی ھيئت بازبينی اساسنامه انجمن ھستند.
در مورد  50کرون ورودی ميھمان به جشنھا  -که پروتکل ھم شده است  -بعلت ورود بی رويه افرادی به جشنھای
ستين ،تصميم گرفته شد که از اين ببعد نوعی کنترل ھم داشته باشيم .شھال حاجی پور در جشن بعدی اين کنترل را
بعھده خواھد داشت و از ورود و سوء استفاده افراد غيرعضو جلوگيری خواھد کرد.
کالس رقص زومبا با سرپرستی مھوش پولکی از يکشنبه  11سپتامبر برگزار خواھد شد .ھيئت مديره از اين امر
استقبال و آنرا تاييد ميکند .ھمچنين تصميم گرفته شد که ئی ميل جديدی به اعضاء انجمن فرستاده شود با اين مضمون
که ميھمانان آنان ميتواند بليط کنسرت »گروه زربانگ« را با قيمت  150کرون از انجمن خريداری کنند.
برگزاری نمايشگاه کاريکاتور در انجمن ستين
رضا زارع و امير عمرانی از طرف ھيئت مديره ماموريت يافت که با کاريکاتوريست مربوطه تماس و کاريکاتورھا
را ببينند و تصميم بگيرند که چه مقدار از آنھا در ستين به نمايش داده شود.
پايان جلسه.
امضاء کنندگان پروتکل:
Mohammad Hossainzadeh - sekreterar

Siavash Ordu- justerare

Reza Zare –ordförande
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