انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل يکشنبه 2013-10- 27

Setin ideell kulturförening

دبيران حاضر در نشست :علی فارسانی ،لطف  حيدری ،طلعت نيازی ،مھرنوش باقری ،سياوش ارود
منشی :محمد حسين زاده
ميھمان  :ماھور پورامين ،داريوش فارسانی ،ماندانا باقری ،امير عمرانی ،شيوا باوادی
موارد زير در اين نشست گفتگو ،برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد
 -1پيشنھاد مطرح شده در نشست ساليانه گذشته در مورد پاداش مالی محدود به گروه دبيران اصلی ) 5نفر( ،بخاطر
وقت و نيرويی که برای انجمن می گذارند بررسی و بترتيب زير تصويب گرديد:
پاداش ساليانه به ھر نفر  3000کرون .از اين مبلغ  %50نيمه اول سال و  %50در پايان سال از صندوق انجمن
پرداخت ميگردد.
 -2يک دوره آموزشی در رابطه با حقوق بشر در انجمن تشکيل ميشود.ھمچنين پس از بررسی و دريافت پيشنھادات
ھموندان ،يک پيوست در خصوص Värdegrundھا در انجمن ستين به بنياد نامه انجمن اضافه ميشود.
 -3مھرنوش باقری و شيرين صالحی از لوازم موجود در انجمن يک  Inventeringslistaتھيه می کنند و سپس
نسبت به خريد وسايلی از قبيل ترموس ،و قھوه جوش و  ...اقدام خواھند کرد.
 -4دو دست لباس زنانه لری بختياری که توسط داريوش فارسانی در ايران -جھت استفاده در جشنھای انجمن -دوخته و
خريداری شده مورد قبول گروه دبيران قرار گرفت .اين لباسھا تحويل گرفته شد و پول آن به داريوش پرداخت ميشود.
 -5با تمام انجمن ھای رسانه ای )راديو ام.ان .اف ( که در ساختمان ستين ھستند و ھمچنين »ستين تاکسی«
قراردادھای جداگانه نوشته و امضاء شود .علی فارسانی و محمد حسين زاده اين قراردادھا را تنظيم و در نشست آينده
به گروه دبيران تسليم ميکنند.
 -6در جشنھای ماھيانه آينده ھر بار دو نفر از مسئولين ستين اداره جشن را از ابتدا تا انتھا به عھده خواھند داشت .در
جشن  02نوامبر )جشن آبانگان( داريوش فارسانی و محمد حسين زاده اين مھم را انجام می دھند.
 -7نشست گروه دبيران از اين تاريخ ببعد )بجز موارد اضطراری( ھرماه يکبار خواھد بود .اين نشست ھا در آخرين
شنبه ھرماه يکساعت پيش از شروع جشن ماھيانه برگزار خواھد شد.
 -8گروه دبيران تصميم قبلی خود يعنی گرفتن ورودی از ھموندان و ميھمانان آنھا در جشنھای ماھيانه )که در پروتکل
نشست  13اکتبر تصويب شده بود( را مناسب ندانسته و آنرا باطل نمود .ورود به اين جشنھا بر مبنای گذشته باقی
خواھد ماند .اما بخاطر مسائل اقتصادی انجمن ،عالو بر اجرای »لوتری« يک صندوق » دَ ھش« نيز خواھيم داشت تا
ھموندان عالقمند کمک نقدی خود به انجمن را در اين صندوق بيندازند.
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