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اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :رضا زارع ،سياوش اردو ،اميرعمرانی ،افشين زنگنه
منشی :محمد حسين زاده
موارد زير در اين جلسه مطرح /تصويب شد

 -1خريد تعدادی عکس از نمايشگاه عکس »وارگه« آثار عکاسی محمدرضا حاجی پور که از روز  30مارس در
محل انجمن داير است به بعد از تاريخ نمايشگاه و فروش عمومی آثار وی موکول شد.
 -2خريد تعدادی سی دی کار ھنرمندان گروه نوای زاگرسيان )به منظور کمک مالی به آنھا( نيز ھمانند مورد باال به
روزھای بعد و پس از برآورد فروش عمومی اين سی دی ھا موکول شد.
 -3سفر رضا زارع بعنوان ھماھنگ کننده گروه موسيقی نوی زاگرسيان به بروکسل برای اجرای موسيقی در جشن
نوروزی پارلمان اروپا -که در تاريخ  21مارس انجام شده بود -تاييد شد.
 -4ھيئت مديره موافقت کرد که مبلغ  60000کرون کمک مالیKonserthusetبه انجمن ستين در رابطه با
کنسرت گروه زاگرسيان در سوئد ،بمنظور جلوگيری از تداخل ھزينه ھای جاری انجمن با ھزينه ھای گروه موسيقی،
بحساب شخصی رضا زارع مسئول ھيئت مديره انجمن واريز گردد .رضا زارع ريز کليه ھزينه ھای انجام شده از اين
مبلغ را به صندوقدار انجمن گزارش نموده است .ضمنا مبلغ  25000کرون کمک مالی سازمان آ.ب.اف در رابطه با
اين کنسرت ،مستقيما بحساب انجمن ستين واريز شده است.
 -5بنا به تقاضای رزاق حسنی  -راديو رھاورد -و تصويب ھيئت مديره ،اتاق خياطی انجمن از اول آپريل  2013در
اختيار اين راديو گذاشته ميشود .اجاره اين اتاق ماھيانه  1500کرون ميباشد که راديو رھاورد پرداخت خواھد کرد.
 -6در مورد داشتن يک کارگر فاز  3در انجمن ،تاييد شد که ابتدا يک ئی ميل به ھمه ھموندان ارسال شود تا چنانچه
کسی در شرايط فاز  3بوده و عالقمند به کار در انجمن ستين ميباشد ،از وی استفاده کنيم .و يکھفته پس از ارسال ئی
ميل چنانچه کسی تماس نگرفت ،يک نفر غير ھموند)فاز  (3که قبال اعالم آمادگی ھمکاری با ستين نموده است را
رسما به کار خواھيم گرفت.
 -7در رابطه با نقل و انتقال گروه نوای زاگرسيان از تاريخ ورود آنھا به گوتنبرگ تا کنون ،انجمن ستين بابت ھزينه
بنزين مبلغ  1100کرون به محمد حسين زاده و مبلغ  1200کرون به افشين زنگنه پرداخت نمود .ھموندان ديگری ھم
که کار مشابھی انجام داده اند ليست ھزينه بنزين خود در اين رابطه را به صندوقدار انجمن ارائه خواھند کرد.
 -8سازمان جشن چارشنبه سوری ،مبلغ  5000کرون بابت شرکت گروه موسيقی و رقص ستين در اين جشن بحساب
انجمن ستين واريز کرده است .طبق توافق مبلغ  4000کرون از اين مبلغ به حساب افشين زنگنه نوازنده و مدير گروه
رقص چارشنبه سوری ستين واريز گرديد 1000 .کرون باقی مانده بابت دادن کادو و تشکر از گروه رقص ھزينه
خواھد شد.
در پايان ھيئت مديره موافقت کرد که يک جشن سپاسگزاری و ضيافت شام برای ھموندانی که در ھفته ھای اخير و در
رابطه با حضور گروه موسيقی نوای زاگرسيان ،چارشنبه سوری ،و کنسرت  23ماه مارس صميمانه با ھيئت مديره
ھمکاری کرده اند برگزار کند .اين ضيافت در اواسط ماه آپريل خواھد بود.
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جلسه که از ساعت 14.00شروع شده بود در ساعت  17.00پايان يافت.

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