انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل 02 -03-2013

Setin ideell kulturförening

اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :رضا زارع ،شھال حاجی پور ،شھناز رياحی ،افشين زنگنه
ميھمان :ماھور پورامين

منشی :محمد حسين زاده

موارد زير در اين جلسه مطرح /تصويب شد

 -1ھزينه انتقال سايت ستين لر از سرور  one.comبه  bluehost.comمبلغ  3273طبق ليست ضميمه
ميباشد.اين مبلغ را امير ختايی مدير مسئول سايت از حساب شخصی به سرور جديد پرداخت کرده است که انجمن بايد
به وی بازپرداخت کند .بخشی از اين ھزينه بابت سه سال آينده استفاده از سرور جديد ميباشد .امير عنوان کرده که
چون کار با سرور جديد وقت کمتری ميگيرد او دريافت ساليانه خود از انجمن ) 3500کرون( را به  2500کرون
تقيل ميدھد.
 -2ايرج رحمانپور به دليل بيماری از آمدن به سوئد و اجرای برنامه کنسرت نوروزی ستين در کنسرت ھوست يوته
بوری کنار رفت.

 -3شرکت Balderھنوز به انجمن ستين جوابی در خصوص آينده لوکال نداده است .رضا زارع در تماس با مسئول
مربوطه است .ستين در ماه دسامبر گذشته قرارداد ساختمان را با تقاضای تجديد نظر در کرايه فسخ کرده است.
 -4قرارداد با شرکت Bohus Städجھت نظافت لوکال با ھزينه ماھيانه  1690کرون و يکبار نظافت در ھفته
طبق مدارک ضميه انجام شد .اولين سرويس نظافتی اين شرکت در  27فوريه بود .با اين قرارداد مصوبه قبلی ھيئت
مديره در خصوص استفاده از نيروی کار ديگری منتفی ميشود.
 -5ستين در آينده ھمکاری بيشتری با  Riksteaternخواھد داشت و در برنامه ھای مشترک شرکت ميکند.
 -6موضوع استخدام يکنفر برای انجام امور اداری انجمن از ماه سپتامبر آينده مطرح شد .اين استخدام با در نظر
گرفتن اينکه انجمن ستين ھيچ گونه ھزينه ای را خود پرداخت نکند قابل قبول است.
 -7جھت نمايشگاه عکس »وارگه« در انجمن ستين ) 16مارس( نياز به تھيه قاب عکس و پارتيشن ميباشد .محمد
حسين زاده برآوردی در اين زمينه کرده و مبلغی که برای خريد )يا اجاره( لوازم يادشده مورد نياز است را به ھيئت
مديره اطالع خواھد داد.

 -8ھمکاری با انجمن ديالوگ نيز تصويب شد و اولين قدم در اين راه شرکت دادن نمايشگاه عکس »وارگه« در برنامه
انجمن ديالوگ در مرکز شھر خواھد بود.
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 -9سالن برای کنسرت نگار زراسی )خواننده اپرا( و افشين زنگنه در  12ماه مه بوک شده است .افشين در جستجوی
ھنرمندانی برای ھمکاری با خود است .انجمن ستين کليه کارھای بليط فروشی و انجام کنسرت را بعھده گرفته اما
چنانچه سودی از اين برنامه عايد شود ،تماما به ھنرمندان پرداخت خواھد شد.
در مورد شرکت گروه ھای رقص انجمن ستين در برنامه چارشنبه سوری مالمو و يوته بوری نيز ھمين سياست تقسيم
درآمد بين ھنرمندان دنبال خواھد شد.
جلسه که از ساعت  10.00صبح شروع شده بود در ساعت  11.30پايان يافت.

امضا کنندگان پروتکل:
رضا زارع -مسئول ھيئت مديره
افشين زنگنه -تنظيم کننده پروتکل
محمد حسين زاده -منشی جلسه
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