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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                             2014- 05-25و تکميلی  18-05-2014پروتکل   

:افراد حاضر در نشست  
اق حسنیاسفندیار داوودی، علی فارسانی، طلعت نيازی، پرویز چھارلنگ، عبدالرز - دبيران  

افشين زنگنه، مھرنوش باقری - جانشينان  
، صدیقه نيازیداریوش فارسانی - انبازرس   

  
محمد حسين زاده -منشی  
خيبر زالی، غزل چھارلنگ، آرمان زنگنه، غ6م زی6یی، ماندانا باقری، عباس کدخدا، شيوا  -ميھمان
 باوادی

 
يری شد موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصميم گ  

 
تصميم گرفته شد که ستين در انجمن چارشنبه سوری یوته بوری  - ھمکاری با انجمن ھای فرھنگی

یونی  01عضویت پيدا کند و پرویز چھارلنگ و اسفندیار داوودی به نمایندگی از طرف ستين در نشست 
ين پرداخت کرون ميباشد که از حساب ست 100حق عضویت در انجمن فوق . این سازمان شرکت نمایند

.شد  
  

، مسابقات جام جھانی فوتبال دیدن ازجملهتلویزیون انجمن  برای استفاده ھموندان از -تلویزیون انجمن
این کار تماس  Tekniker  محمد حسين زاده با. داشته باشيمتصميم گرفته شد که کاناھای ماھواره  

.می کنند  aktiv  مسابقات فوتبالشروع ز قبل ارا انجمن تلویزیون کانالھای تماس گرفته و  
 

تصميم گرفته شد که این جشنھا از . جشنھای ماھيانه بمدت دو ماه تعطيل بوده اند -جشنھای ماھيانه
 30و ميھمانان  20ورودی به جشن برای ھموندان . سر گرفته شوند و در آخرین شنبه ھرماه اجرا شوند

.کرون مقرر شد  
 

ھفته ميباشد که تشکيل آن مانند سایر 8ت یک دوره آموزشی بمد رقص نامبرده بصورت -  Pardans 
دیار داوودی از طرف ھيئت مدیره فناس. اف گزارش خواھد شد.ب.آموزشی به آسایر دوره ھای 

از این که معلم ( درآمدضمنا درصدی از . ماموریت دارد که با معلم این رقص برای شروع دوره گفتگو کند
.سھم ستين بعدا مشخص ميشود %. رسيدبه انجمن ستين خواھد ) راه کسب ميکند  

 
به ھموندان ئی ميل . ک6س سوئدی آسان در برنامه پائيزی انجمن است -دوره آموزش سوئدی

.فرستاده تا آنھا را از این دوره آموزشی اط6ع و ثبت نام کنند  
علم مربوطه طلعت نيازی با م. ک6س انگليسی آسان نيز در برنامه انجمن است -دوره آموزش انگليسی

.تماس و به ھيئت مدیره گزارش خواھد کرد  
 

رئيس - پروتکل مربوط به این موضوع توسط امور اداری تھيه و به اسفندیار داوودی  - Firmatecknare 
و آنرا به بانک تسليم  -جدید خزانه دار-علی فارسانی با تا ھمراه  تحویل شد -ھيئت مدیرهجدید 

.دھند کارھای اداری مربوطه را انجام  
 
که عمده ترین فعاليت ھای مسئوليت امور فرھنگی و برنامه ھای مربوطه بحث در مورد  -مور فرھنگیا

پرویز  :در نھایت تصميم گرفته شد. بيان گردید یو نظرھای متفاوتانجمن را دربر می گيرد طوpنی 
را ابتدا با سایر انجام ھرکار فرھنگی چھارلنگ عضو ھيئت مدیره و مسئول امور فرھنگی پيشنھاد 

تشکيل نيروھای ع6قمند ازجمله در زمينه ھنری  تيمی ازو در صورت تصویب  درمياناعضاء ھيئت مدیره 
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و چھارلنگ در زمينه کارھای ھنری ھماھنگی  افشين زنگنه. ھمکاری تنگاتنگ داشته باشدو با آنھا 
.مينمایندھای pزم را   

 
.دریافت شد Bockaberg Floda در استراحتگاه  3و  2تایيدیه اجاره سالنھای  -اردوی تابستانی  

 62ظرفيت سالنھای اجاره شده کل . اردوی ستين در روزھای یکم تا سوم ماه اگوست تشکيل ميشود
تھيه بليط نيز بر روی  »فرمولر«برای ھموندان ارسال و بزودی آگھی خرید بليط اردو  .تخت ميباشد

.دخروجی سایت ستين لُر نصب ميشو  
  

 -ه پيشنھاد نمایش یک سری فيلم ھای ھنری و اجرای موسيقی مدرن آرمان زنگن - نمایش فيلم
به سرپرستی خودش و ھمراه با چند جوان ع6قمند را ارائه نمود تا بصورت یک دوره  -موسيقی متفاوت
این پيشنھاد تصویب و . بگيردضمنا بعد از نمایش ھرفيلم نقد و بررسی آن نيز انجام . آموزشی باشد

ضمنا طبق تصویب ھيئت مدیره . پرویز چھارلنگ و آرمان در این راستا ھماھنگی و ھمکاری خواھند کرد
 به آرمان زنگنه تحویل شد تا) ستين اجتماعاتباضافه کليد سالن ساختمان  2و  1ورودی (عدد کليد  3

.باشد مشکلی نداشته ،گروه خود اتمرین موسيقی ب روزھای برای  
 

علی فارسانی پيشنھاد کرد ھرکدام از مسئولين انجمن یک کد ویژه زنگ خطر لوکال  - کدھای زنگ خطر  
محمد حسين زاده با . گردید این پيشنھا تصویب. طراری پاسخگو باشندضداشته باشند تا در موارد ا  

را ضمنا یک کد عمومی ھم برای کسانيکه لوکال. ميکند وصلرا pزم دھا کتماس و   WASA LARM 
.اجاره می کنند در نظر گرفته ميشود  

 
انجمن و حضور بيشتر ھموندان در  يت بيشتر درافشين زنگنه فعال -اجرای موسيقی روزھای جمعه

لوکال را مطرح و پيشنھاد نمود که در روزھای جمعه چند تن از ھنرمندان انجمن به سرپرستی خود 
قرار شد که افشين افراد ھنرمند را . گردید ن پيشنھاد تصویبای. بزنندساز افشين به لوکال بيایند و 

.کرده و نتيجه کار را به ھيئت مدیره گزارش کند گردآوری  
 

با ھزینه به مناسبت ھای مختلف دو سه بار درسال و تصویب شد که  -در جشن ھا ) غذا(تھيه خوراک 
چگونگی . بابت آن دریافت گرددھموندان شرکت کننده در جشن غذا تھيه شود و مبلغی برای انجمن 

.و مبلغ دریافتی، در زمان برپایی یک چنين جشنی مشخص خواھد شد انجام کار، تنوع در خوراک  
 

ھموندانی از صدای بسيار بلند موسيقی در سالن اجتماعات در شب ھای  -صدای بلند موسيقی
در این جشن ھا اظھار ننده افشين زنگنه اجرا کننده موسيقی و خوا. جشن ماھيانه گله داشته اند

با خرید دستگاه  اما. انددستگاه ھای صوتی انجمن فرسوده  مشکل تکنيکی است، این یک داشت که
افشين از طرف ھيئت مدیره ماموریت یافت که تا سه . خواھد شد رفعھای جدید این مشکل بکلی 

.ھفته دیگر دستگاھھای صوتی مناسبی را با ارائه قيمت به ھيئت مدیره پيشنھاد کند  
 

ایمنی در سوئد بایستی بطور رسمی  بخاطر حفظ امنيت و رعایت قوانين -تعداد افراد در شبھای جشن
مشخص شود که در شبھای جشن حداکثر چه تعداد افراد ميتوانند در سالن اجتماعات ستين حضور 

 و سایر مسئولين در شھر تماس و» بالدر« محمد حسين زاده با شرکت ساختمانی . داشته باشند
این اط6عات بایستی در شرایط اجاره . نتيجه را بصورت اع6ميه در تابلو اع6نات لوکال نصب مينماید

.لوکال در سایت ستين لُر نيز گنجانده شود  
 

طلعت نيازی اظھار داشت که از مدتھا پيش قرار بوده یک نظافت عمومی و خانه  - خانه تکانی در انجمن
ھيئت مدیره تاریخ این . ته باشيم اما ھنوز حرکتی انجام نگردیدهتکانی اساسی در لوکال انجمن داش
. ميرساند ھموندانخانه تکانی را ھفته آینده به اط6ع   

 
 

علی فارسانی: تنظيم کننده پروتکل                         اسفندیار داوودی: رئيس نشست  


