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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                          11A  شماره تکميلی  پروتکل        

19-02-2012تاريخ    

، علی نوریپورفرد، آرمان زنگنه شھ� حاجی پور، تھمينه: اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه  

محمد حسين زاده: منشی  

ي�يی، عباس غ�م ز )نيمساعت اول( کبی ھووف، ، آذر د ورافشين زنگنهسياوش اردو، اسفنديار داوودی،  :ميھمان
)با تاخير(و لطفی حيدری دارا فتح الھی  .کدخدا، پری کسرائيان  

 

شد گيری  و تصميمدر اين جلسه در خصوص موارد زير صحبت   

با ھمکاری انجمن  2012در ماه مه » مجذوب«که گروه موزيک سنتی  شد مقررھيئت مديره  قبلیدر جلسه  -يادآوری

بشرح زير  پروژه مسئوليت ھای انجمن ستين در اجرای اين . از ايران به سوئد دعوت شودکنسرت برای اجرا ستين 
:است  

.وه به سوئدارسال دعوتنامه برای تھيه ويزا و آمدن گر -1  

آمدن اين گروه به سوئد به پيشنھاد دارا فتح الھی بوده است و ايشان مسئوليت اجرای رل  روابط عمومی  -2

.کنسرت را بعھده خواھد گرفت  

.نخواھد داشتبعھده  نفره 5اين گروه ھواپيمای انجمن ستين ھيچ مسئوليتی در مورد ھزينه بليط  -3  

اينکه با خره افشين زنگنه و علی نوری در . جشن نوروز شروع شددر مورد بل  پروتکل جلسه ق بربا مروری  جلسه
دو  ھای جشن بليط و گفتند، بجای اينکه اص� شام نباشد ميتواند  صحبت کردندجشن با شام و يا بدون شام برگزار شود 

بنا به تقاضای بعضی  خاص داين مور زم به يادآوری است که صحبت در  .شام و بليط با شامبدون بليط د، نسری باش
.از سر گرفته شده استانجمن از اعضاء   

:نيز در اين مورد بحث و گفتگو کردند و در نتيجهدر جلسه  شرکت کنندگان ديگر  

اين . بدھدرا تغيير  - که جلسه قبل تصويب شده بود-در جشن نوروز  سرو نکردن غذاھيئت مديره تصميم گرفت که 
غذا  مورددر  شرکت کنندگان در جشنبنابراين  .دنبدون غذا باش ھم با غذا وھم ی جشن بليط ھاکه  شدتغيير چنين 

.اع4م خواھد شد در جلسه آيندهبليط مبلغ . ق انتخاب خواھند داشتح  

:و افراد زير داوطلبانه خود را کانديد کردندصحبت تشکيل کميته نوروز سپس در خصوص   

.، دارا فتح الھی، عباس کدخدا، شھ� حاجی پور، آرمان زنگنهغ�م زي�يی، افشين زنگنه  

.از بقيه اعضاء بوسيله ئی ميل تقاضا خواھد شد که برای شرکت در کميته نوروز اع�م آمادگی کنند  

:در خصوص گروه رقص جشن نوروز  
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.تصويب شدکرون  2000گروه رقص در جشن نوروز به مبلغ  بودجه کارھای خياطی لباس  

که شد تصميم گرفته نيز عضويت ھا در مورد حق  

 ضمنا .گيرندبدر ليست اعضاء غيرفعال انجمن قرار پرداخت نکرده اند که تا کنون حق عضويت از اعضاء آن گروه 

 تا پايان اين تاريخ حق عضويتچنانچه عضوی . شد تمديدتا پايان ماه مارس   2012زمان پرداخت حق عضويت 

.ساليانه محروم خواھد بودکنگره ر از رای گيری د رده باشدکپرداخت ن خود را  

:ه انجمندر خصوص اردوی تابستانی آيند  

دارا فتح الھی مسئوليت جستجو و . که اردوی تابستانی امسال در محلی غير از محل سال گذشته برپا شودپيشنھاد شد 
�عات  زم به ھيئت اط و جستجو، دارا پس از بررسی. اردوی تابستانی را بعھده گرفت جديد ارائه آلترناتيو محل

.خواھد کرد ارائهمديره   

.پايان يافت 16.00جلسه در ساعت   

.ماه مارس برگزار خواھد شد 04جلسه آينده ھيئت مديره در تاريخ يکشنبه   

:مورد اين پروتکل در 2012فوريه  22تاريخ ) امير عمرانی و کامران پيامانی(نظر بازرسان *   

نه محدود کردن زمان پرداخت حق عضويت تا پايان ماه مارس بازرسان تصميم ھيئت رئيسه در زمي
را مخالف اساسنامه دانسته و از ھيئت رئيسه تقاضا دارد اين بند را از پروتکل حذف کنند يا مورد 

. اجرا قرار ندھند  

ضمنا ھيئت مديره در ھمين تاريخ به رضا زارع ماموريت داد تا در خصوص تمديد قرارداد لوکال *
شرکت ساختمانی انجمن با  

Fastighets AB Balder 

.مذاکره و نتيجه را به اط�ع ھيئت مديره برساند   

 

 
:پروتکل کنندگان امضاء  

علی نوری و آرمان زنگنه ،تھمينه پورفرد پور، حاجیشھ�    

 

 

 

  

 


