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دبيران حاضر در نشست :علی فارسانی ،سياوش اردو ،لطفی حيدری ،مھرنوش باقری ،پرويز چھارلنگ ،کامران پيامانی
منشی :محمد حسين زاده
ميھمان :تعداد زيادی از ھموندان شرکت کننده در اردوی تابستانی
موارد زير گفتگو ،برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد .اين نشست در محل اردوی تابستانی ستين برگزار شد.
 -1در خصوص ادامه ماندن يا رفتن از لوکال فعلی ستين ،تصميم گيری نھايی به نشست آينده در تاريخ  11آگوست موکول شد
 -2گروه دبيران با تھيه تعدادی لباسھای لری که با قيمتی مناسب در ايران دوخته ميشود موافقت کرد
 -3تاييد از سرگيری نظافت ھفتگی لوکال توسط شرکت »بوھوس استد« از ماه آگوست .با اين تفاوت که بجای چھارشنبه ھا،
روزھای دوشنبه اين کار انچام می گيرد.
 -4پس از تخليه اتاقی که در اختيار راديو رھاورد است )آخر سپتامبر  (2013اين اتاق برای کالس سنتور اختصاص داده شده و
به راديوی ديگر اجاره داده نخواھد شد.
 -5از ھموندان بوسيله ئی ميل خواسته شود که چنانچه واجد شرايط فاز  3اداره کار ھستند ،خود را به انجمن معرفی کنند تا از
خدمات آنھا استفاده شود.
 -6پيش شرط عضويت »پروتکل شماره  16تاريخ  «27-05-2013که ميگويد عضو جديد بايستی حداقل  2ماه از تاريخ
عضويش گذشته باشد تا بتواند از امکانات انجمن استفاده کند« از اين تاريخ منتفی اعالم ميشود.
 -7تشکيل کالس آموزش سنتور توسط يک استاد قديمی اين ساز و به پيشنھاد پرويز چھارلنگ تصويب شد.
 -8گروه دبيران تصويب کرد ،تا زمانی که سرپرست امور آ.ب.اف )طلعت نيازی( در مرخصی طوالنی به سر ميبرد ،سياوش
اردو سرپرستی تماس با آ.ب.اف را عھده دار باشد.
 -9امکان گرفتن لوکال جديد در محل  Stigcenterرا پرويز چھارلنگ بررسی و به گروه دبيران گزارش خواھد کرد.
در صورت اوکی شدن اين لوکال ستين عالقمند است که ھمراه با ردايوھای ام .ان .اف به آنجا نقل مکان کند.
 -10برای برنامه ھای آينده انجمن لوکال ھای زير توسط پرويز چھارلنگ رزرو شده است:
جشن مھرگان
جشن يلدا
جشن نوروز

Medborgarhuset 04 oktober
Kortedala Forum
Kortedala Forum

امضاء کنندگان پروتکل:
علی فارسانی  -مدير مسئول انجمن ستين
محمد حسين زاده -منشی
سياوش اردو -تنظيم کننده پروتکل
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