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  شھناز رياحی و سياوش اردو رضا زارع، شھ� حاجی پور، امير عمرانی،: اعضاء حاضر

دهمحمد حسين زا: منشی جلسه  

دستورکار، تاييد شد که کليه پرداختھا و دريافتھای  5در خصوص بند . دستور کار جلسه توسط رضا زارع رئيس جلسه خوانده شد
.انجام شود کمک صندوقدار انجمن توسط امير عمرانی صندوقدار و  شھ� حاجی پور  

.داين جلسه انتخاب ش  Justerare  سياوش اردو بعنوان 

تصميم گرفته شد که اگر عضوی از ھيئت مديره در عرض سه روز پس از دريافت ئی ميل جوابی به ئی ميل انجمن ندھد، رای 
.رای مثبت تلقی خواھد شد وی در خصوص موضوع مطرح شده  

شھناز رياحی و . ر مبنای نياز انجمن انتخاب شدندو توليد دوره ھای آموزشی جديد ب پيشنھاددو نفر از ھيئت مديره در زمينه 
اعضاء انجمن فرستاده شود و کليه به  آنھا يک ئی ميل از طرف مقرر شده که .سياوش اردو اين مسئوليت را بعھده گرفتند

.پيشنھادات اعضاء را در زمينه دوره ھای آموزشی جويا شوند  
بود ولی امير عمرانی نيز در باز کردن پست انجمنبازکننده رسمی پست انجمن محمد حسين زاده خواھد  - postmottagare 

.بود مجاز خواھد  
 

ضمنا سياوش اردو . اعضاء جديد انجمن را بعھده خواھد داشتگرفتن مسئوليت  )با ھمکاری محمد حسين زاده(سياوش اردو   

.تقبل کردنيز ساختمان انجمن را   Brandskyddsansvarig 

 
.خواھند بوددر خصوص اجاره دادن آن به اعضاء ) با کمک امير عمرانی(ئول لوکال شھناز رياحی بعنوان مس  

.انجمن بعھده محمد حسين زاده ميباشدساختمان مسئوليت کليدھای   

نھا بايستی از طريق ئی ميل انجمن پيشنھادات ميباشند تدارند يا مايل به تماس با ھيئت ميدره تمام کسانی از اعضاء که پيشنھادی 
.خود را ارسال دارند  

به . ميتواند به افراد زير تلفن کرده و جويای قضيه شوند» >رم سنترال«در صورت به صدا درآمدن زنگ خطر لوکال، مرکز 
ع ھرچه زودتر به  مرکزاين موضو. محمد حسين زاده، شھناز رياحی، امير عمرانی، شھ� حاجی پور و سياوش اردو: ترتيب  

.اط�ع داده شود» >رم سنترال«  
 

 نکرون جھت استفاده در کتابخانه انجم 150ترجمه گوھر دودانگه را به قيمت » نقطه عطف«ھيئت مديره تصميم گرفت که کتاب 
.ضمنا موافقت شد که اين کتاب در سايت ستين لر نيز معرفی شود. خريداری نمايد  

.ھمه اعضاء ھيئت مديره به دنبال پيدا کردن جايی برای اين منظور باشندنی نيز پيشنھاد شد که در خصوص اردوی تابستا  

.يکبار تشکيل شودتنھا تصميم گرفته شد که جلسات ھيئت مديره ھر ماه   

: پروتکل نامضاء کنندگا  
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