بنيادنامه انجمن فرھنگی  -اجتماعی ستين
ماده ﯾک  -تعرﯾف
انجمن فرھنگی _ اجتماعی ستين انجمنی است سودناور )غير انتفاعی( ،برپاشده از مردم لُر
)لر بزرگ و کوچک( و دوستداران فرھنگ اﯾن مردم و دﯾگر مردمان ،که بر پاﯾه منشور جھانی
حقوق بشر تالش ميکند.
ماده دو  -نام
نام انجمن " انجمن فرھنگی ستين " ميباشد که در کشور سوئد به ثبت رسيده و نام کوتاه
آن "ا.ف .س " ميباشد
ماده سه – ھدف ھا و کارھا )اھداف و وظاﯾف(
بند ﯾک – پاسداری و گسترش فرھنگ لُرھا و دﯾگر مردمان
بند دو – پيوند و داد و ستد فرھنگی با دﯾگر انجمن ھای فرھنگی در کشور سوئد و دﯾگر
کشورھای گيتی
بند سه – فراھم آوری زمينه ھای گوناگون آموزشی و ورزشی برای ھموندان انجمن
بند چھار -تشوﯾق و پشتيبانی از دوستداران تالشھای فرھنگی و اجتماعی
ماده چھار  -ساختار انجمن
الف -نشست ساليانه
ب -گروه دبيران
ج -گروه بازرسان
ماده پنج – نشست ساليانه
بند ﯾک – نشست ساليانه باالترﯾن نھاد تصميم گيری است
بند دو – نشست ساليانه ،سالی ﯾک بار در ماه آپرﯾل برپا ميگردد.
بند سه – نشست ساليانه وﯾژه)فوق العاده( بر پاﯾه درخواست اکثرﯾت ھموندان ،سه چھارم
گروه دبيران ﯾا فراخوان بازرسان برگزار ميگردد
تبصره ﯾک :اﯾن نشست با ھر شمار از ھموندان رسميت می ﯾابد
بند چھار – فراخوان که در آن دستور کار نشست آمده باشد باﯾد ﯾک ماه پيش از برپاﯾی
نشست برای ھموندان فرستاده شود
بند پنج – گزﯾنش فرنشين نشست )رئيس جلسه( ،دو منشی و ﯾک ناظر با رای بيشترﯾنه
ھموندان حاضر در نشست صورت خواھد گرفت

بند شش  -صورتجلسه نشست ساليانه باﯾد به امضا فرنشين نشست ،منشی ھا و ناظر
و در باﯾگانی اسناد انجمن نگھداری شود برسد
ماده شش – کارھا )وظاﯾف( نشست ساليانه
بند
بند
بند
بند
بند
بند

ﯾک  -بررسی و ارزﯾابی گزارشھای گروه دبيران و کارکرد انجمن
دو  -گزﯾنش گروه دبيران ،بازرسان و کميته تدارک انتخابات
سه  -تصوﯾب حق ھموندی )عضوﯾت(
چھار  -تصميم گيری در مورد برچيدگی )انحالل( انجمن
پنج  -تصميم گيری در مورد اخراج ﯾا ماندگاری )ابقا( ھموند تعليقی
شش – دگرگونی بنيادنامه با پيشنھاد گروه دبيران

ماده ھفت -گروه دبيران
بند ﯾک -گروه برای مدت دو سال گزﯾنش ميشوند
تبصره ﯾک -عضوﯾت در گروه دبيران حداکثر سه بار پياپی خواھد بود
تبصره دو -از ﯾک زوج تنھا ﯾکنفر ميتواند در گروه دبيران باشد
تبصره سه -از گزﯾنش سال  2013سه دبير دارای باالترﯾن رای به مدت دوسال و دﯾگران به
مدت ﯾکسال گزﯾنش ميشوند .جانشين ھا ھرسال گزﯾنش ميشوند.
بند دو – گروه دبيران دارای پنج دبير و دو جانشين است
بند سه – نشست گروه دبيران دستکم ﯾکبار در ماه برگزار ميشود )در تعطيالت تابستان ،گروه
دبيران خود تصميم می گيرند که نشستی داشته باشند ﯾا خير( .آگاھی از ھنگام و دستور کار
نشست ،ﯾکھفته پيش از نشست با ئی ميل و ساﯾت انجمن به آگاھی ھموندان ميرسد.
ھمه ھموندان ميتوانند در اﯾن نشست ھا باشند
بند چھار  -تصميمات گروه دبيران با رای بيشترﯾنه گروه گرفته ميشود
تبصره ﯾک :نشست ھای گروه دبيران برای تصميم گيری به پنج تن نياز دارد
ماده ھشت -وظاﯾف گروه دبيران
بند
بند
بند
بند
بند

ﯾک – گروه دبيران از ميان خود رئيس ،منشی و خزانه دار را برمی گزﯾند
دو  -تھيه برنامه ھای انجمن و پيشنھاد آن به نشست ساليانه برای بررسی و پذﯾرش
سه -پيشنھاد ميزان حق ھموندی به نشست ساليانه
چھار -تھيه آﯾين نامه ھای داخلی
پنج -گزﯾنش گروه نوﯾسندگان)ھيئت تحرﯾرﯾه( برای رسانه ھای انجمن و ھمکاری با آنھا

ماده نه – کارھا )وظاﯾف( بازرسان
بند ﯾک  -بازرسی و رسيدگی به امور مالی انجمن در ميان دو نشست ساليانه
بند دو  -تھيه گزارش مالی و ارائه آن به نشست ساليانه
بند سه -رسيدگی به اﯾنکه گروه دبيران بر پاﯾه بنيادنامه کار ميکنند
ماده ده  -شراﯾط ھموندی
الف  -پذﯾرفتن بنيادنامه انجمن
ب  -پرداخت حق ھموندی ساالنه
ماده ﯾازده  -حقوق ھموندی

بند ﯾک – ھموندان دارای حقوق برابر ھستند و حق برگزﯾدن و برگزﯾده شدن را دارا ميباشند
بند دو  -برای گزﯾده شدن در گروه دبيران باﯾد ﯾکسال پيشينه ھموندی داشت
بند سه  -ھر ھموند ميتواند آزادانه انجمن را ترک کند و بھنگام ترک انجمن حقی بر دارائيھای
انجمن ندارد
ماده دوازده – اخراج ھموند
بند ﯾک  -اگر ھموندی بنيادنامه و پذﯾرفته ھای نشست ساليانه را نقض کند ،گروه دبيران
ميتواند ھموندی او را تعليق کند
بند دو – گروه دبيران باﯾد گزارشی از وضعيت عضو تعليقی آماده و به نشست ساليانه عادی ﯾا
وﯾژه بدھد
تبصره ﯾک -تعليق ھموندی افراد گروه دبيران تنھا در اختيار نشست ساليانه عادی ﯾا وﯾژه است
بند سه – ھموند تعليقی ميتواند در نشست ساليانه از خود دفاع کند
بند چھار  -اخراج و ﯾا ماندگاری ھموند در صالحيت نشست ساليانه است
ماده سيزده – برچيدگی)انحالل( انجمن
بند ﯾک  -برچيدگی انجمن با پيشنھاد گروه دبيران و در صالحيت نشست ساليانه است
بند دو  -در صورت برچيدگی ،برپاﯾه قانون ھای کشور سوئد در باره داراﯾی ھای انجمن تصميم
گرفته ميشود
بند سه – اگر ھفت نفر از ھموندان خواھان ادامه کار انجمن باشند ،ميتوانند با پذﯾرﯾش ھمه
مسئوليتھا و پاسخگوﯾی به فعاليتھای گذشته انجمن را برپا نگه دارند

