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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                17.15ساعت    2014-03-01  پروتکل 

علی فارسانی، سياوش اردو، پرویز چھارلنگ، لطفی حيدری، طلعت  :دبيران حاضر در نشست
، کامران پيامانیینياز  

داریوش فارسانی: بازرس   
  

کامران پيامانی: منشی  
شيرین صالحی، شيوا باوادی، ماندانا باقری، امير عمرانی: ميھمان  

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

 

در این . بود در محل انجمن خواھد 19مارس ساعت  11جلسۀ بعدی گروه نوروز روز سه شنبه  -1
  .جلسه بایستی مسئلۀ موسيقی لری بختياری بوسيلۀ افشين زنگنه مشخص شود

مارس  22را روز شنبه  Kortedala forumلطفی مسئوليت دریافت کليد سالن جشن نوروز در  -2
 .بر عھده دارد

 .مسئلۀ تغيير ظاھر سایت ستين و بررسی آن به جلسۀ بعد موکول شد -3
بایستی به یک پيشنھاد برای جلسۀ  ينطرف ھيئت رئيسۀ ستاز " arvode"مسئله دریافت  -4

 .در صورت تصویب در اساسنامه وارد گردد. ساليانه تبدیل شده و در آن زمان مطرح گردد
ھيئت رئيسه تصویب می کند که یک اطاق به انجمن پناھندگان جھت فعاليت ھای رادیویی  -5

 .آنھا کرایه دھد
 . خواھد بود 3ای درخواست فاز ستين منتظر تماس مجدد ادارۀ کار بر -6
در ستين ھستند که ظرف دو ھفتۀ آینده از " praktiskt basår"سه نفر کاندید شروع فعاليت  -7

 .طرف کامران پيگيری شده به ھيئت رئيسه اطnع داده خواھد شد
افشين زنگنه از طرف ستين نمایندۀ تماس و شرکت در جشن چھارشنبه سوری امسال  -8

 .است که بخشی از درآمدحاصله در صندوق ستين باقی بماندقرار بر این . است
 .انجمن ستين امکان دعوت از افراد لرستانی برای فعاليت در سوئد را ندارد -9
سه کتور کرایه ادرخواست می کند آنھا ف ،تماس گرفته" Balder"علی فارسانی با شرکت  -10

 .تأخير بفرستندروز  15را با ماھه دوم سال 
 .موضوع اردوی ساuنه به جلسۀ بعد موکول شد -11
قرار است از طرف . از ایران را تصویب کرد" ترنم"ھيئت رئيسه ھمکاری با انجمن موسيقی  -12

گروه ترنم . ستين برای افراد این گروه دعوت نامه جھت اجرای کنسرت در سوئد فرستاده شود
اشته و ستين کليۀ کارھای اجرایی خود مسئوليت تھيۀ ویزا و بليط و پرداخت آن را به عھده د

درآمد نقدا به % 70کليۀ مخارج از درآمدھا کسر و  ی برنامه،پس از اجرأ. گروه را به عھده دارد
مسئول (کامران پيامانی : گروه اجرایی در سوئد متشکل است از. گروه داده می شود

 .سانیفار، طلعت نيازی، امير عمرانی و داریوش )ھماھنگی گروه اجرایی سوئد
 .طبق مصوبۀ قبل گروه دست اندار کار نوروز ورودی و شام مجانی از ستين دریافت می دارند -13
پرداخت  یھيئت رئيسه تصویب کرد مھمانانی که اولين بار به جشن ماھيانه می آیند ورود -14

 .نکنند و در عوض ستين آنھا را تشویق به عضو شدن بکند
ابات آینده به مسئولين منطقۀ غرب نوشته ارسال فارسانی و کامران یک پروژه در مورد انتخ -15

 .دارند
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 .کرون خریداری شود 300یک عدد uمپ مخصوص دیسکو بوسيلۀ امير عمرانی تا سقف  -16
 

  .به پایان رسيد 19جلسه ساعت 
  

 

 

سياوش اردو: تنظيم کننده پروتکل                                             علی فارسانی: جلسهرئيس   


