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اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :رضا زارع ،شھال حاجی پور ،شھناز رياحی ،امير عمرانی ،سياوش اردو ،امير
عمرانی
منشی :محمد حسين زاده
موارد زير در اين جلسه مطرح شد

توافق با اجرای کنسرت نگار زراسی خواننده اپرا در اوائل ماه مه بھمراه گروه موزيک افشين زنگنه .محل اجرای
کنسرت در درجه اول  Konserthusetو پس از آن سالن  Artistenانتخاب گرديد .که ھيئت مديره اميدوار است
بتواند يکی از اين دو سالن را بوک کند .برای مسئوليت پروژه رضا زارع انتخاب گرديد .ضمنا ھيئت مديره اين نکته
را مشخص کرد که ھرگونه سودآوری اين کنسرت  -پس از کسر ھزينه ھا -به ھنرمندان پرداخت ميشود و انجمن ستين
از درآمد احتمالی برنامه سھمی نمی خواھد.
توافق شد که منبعد تاريخ جلسات ھيئت مديره به اطالع ھمه ھموندان ستين رسانده شود تا کسانی که عالقمند به شرکت
ھستند از وجود جلسات آگاھی داشته باشند.
امير عمرانی )صندوقدار انجمن( تقاضا کرد که بعلت مشغله زياد کارھای امور صندوق را به شھال حاجی پور واگذار
کند .اين پيشنھاد تصويب شد.
تشکيل مجمع عمومی ساليانه انجمن در ماه مه خواھد بود .توافق گرديد که اين مجمع در تاريخ شنبه  18ماه مه 2013
برگزار شود .مسئول امور اداری ،بازرسان انجمن را بوسيله ئی ميل در جريان اين تصميم خواھد گذاشت.
پيشنھادی رسيده که انجمن بازنشستگان بتوانند ھفته ای دو روز در روزھای سه شنبه و جمعه بين ساعات  12.00تا
 18.00لوکال ستين را بوک کند تا برنامه ديدو بازديد ،جشن و اجرای موسيقی ھفتگی خود را داشته باشند.
ھيئت مديره از اين پيشنھاد استقبال کرد با اين شرط که ابتدا با مسئولين انجمن بازنشستگان جلسه ای داشته باشند تا
موضوع را بيشتر بررسی کنند.
جلسه با اعالم تاريخ جلسه بعدی ھيئت مديره که در تاريخ شنبه  23فوريه ساعت  14.00خواھد بود پايان يافت
امضا کنندگان پروتکل:
رضا زارع -مسئول ھيئت مديره
سياوش اردو -تنظيم کننده پروتکل
محمد حسين زاده -منشی جلسه

________________________________________________________________________________
Hemsida www.setinelor.com
Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg
Bankgiro: 294-3520
E-post: info@setinelor.com
Tel. 031 196400/Mobil 0733 484 018
Orgnr: 802441-2929

