انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل 08-06-2014

Setin ideell kulturförening

افراد حاضر در نشست:
دبيران -اسفندﯾار داوودی ،علی فارسانی ،طلعت نيازی ،عبدالرزاق حسنی
جانشينان -افشين زنگنه
بازرسان -دارﯾوش فارسانی
منشی -محمد حسين زاده
ميھمان -غالم زﯾالﯾی ،ماھور پورامين ،شيرﯾن صالحی ،کبرا کرمزاده
موارد زﯾر در اﯾن نشست گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
 Cash Boxﯾا صندوق تنخواه گردان انجمن -برای ھزﯾنه ھا سند زده ميشود اما درآمدھا ) مثل ورودی
د ازجشن ماھيانه( با وجودﯾکه ثبت ميشود اما تا کنون سند تھيه نشده .ھيئت مدﯾره تصميم گرفت که
از اﯾن برای اﯾن درآمدھا نيز سند تھيه و باﯾگانی شود
جدولی برای اجاره لوکال تھيه شود تا قيمت استفاده اجاره کننده از ﯾک ﯾا دو سالن و ﯾا استفاده از
ظروف متفاوت باشد .علی فارسانی اﯾن کار را انجام ميدھد
تشکيل کالس انگليسی -آموزگاری که ميخواھد اﯾن کار را در ترم پائيز شروع کند مبلغی سمبوليک
) 100کرون( برای ھر ترم و ھفته ای ﯾکروز تدرﯾس از شاگردان می گيرد .امور اداری به ھموندان برای
ثبت نام در اﯾن کالس که از شنبه  16اگوست شروع ميشود بوسيله ئی ميل اظالع رسانی کند.
مسئوليت اردوی تابستانی -اسفندﯾار داوودی ،طلعت نيازی ،رزاق حسنی و دارﯾوش فارسانی اﯾن
مسئوليت را بعھده گرفتند ضمن اﯾنکه محمد حسين زاده تقسيم بندی اتافھای اردو را چون سالھای
گذشته از پيش انجام خواھد داد
جشن پاﯾان ماه ﯾونی -اسفندﯾار داوودی تھيه خوراک برای ھمه شرکت کنندگان را فراھم می آورد و
ھموندان با پرداخت مبلغی به قرار زﯾر از شام استفاده خواھند کرد:
بزرگسال  50کرون /از  6تا  16سال  30کرون /زﯾر  6سال راﯾگان
مسئولين اﯾن جشن :علی فارسانی ،غالم زﯾالﯾی ،طلعت نيازی ميباشند
اجاره رادﯾو صبح شنبه -تخفيف اعمال شده برای اﯾن رادﯾو تا آپرﯾل  2015ادامه خواھد داشت.
خانه تکانی و نظافت در انجمن -روز ﯾکشنبه  29ﯾونی ساعت  13.00برای اﯾن کار درنظر گرفته شد.
امور اداری بوسيله ئی ميل به ھموندان برای ھمکاری اطالع رسانی مينماﯾد
کامپيوترھا و اﯾنترنت -تصميم گرفته شد که بجای  Trådlöst usb kortاز کابل که ارزانتر است استفاده
شود .افشين زنگنه امکان انتقال کابل از دفتر به اتاق کامپيوترھا را بررسی ميکند

گروه موسيقی از اﯾران -پيشنھاد طلعت نيازی برای دعوت از گروه موسيقی  5نفره »ترنم« برای اجرای
برنامه در ﯾوته بوری  -در صورت امکان در استکھلم و مالمو  -به شکل زﯾر خواھد بود
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ھزﯾنه بليط اﯾن گروه ،تھيه وﯾزا و ساﯾر امور و ھزﯾنه ھا بعھده خود گروه موسيقی ميباشد .مسکن آنھا
در ﯾوته بوری بعھده طلعت نيازی و افشين زنگنه خواھد بود .درآمد بليط فروشی کنسرت پس از کسر
ھزﯾنه ھا -اگر پولی باقی ماند -به گروه پرداخت ميشود.
بناشد که ابتدا اطالعاتی از کار و نوع موسيقی اﯾن گروه بدست آورده و سپس تصميم قطعی و اقدام
برای آمدن آنھا به سوئد گرفته شود
فوتبال جام جھانی -اولين مسابقه اﯾران )دوشنبه  16ﯾونی( در انجمن روی پرده عرﯾض نماﯾش داده
ميشود .امور اداری به ھموندان اطالع رسانی ميکند
پيشنھاد اجرای  5دقيقه داستان خوانی و کارھای فرھنگی مشابه در جشنھای ماھيانه تصوﯾب شد
اﯾجاد سميناری برای گفتگو در خصوص تجربيات ھيئت مدﯾره و ساﯾر دست اندرکاران انجمن تصوﯾب
شد .افشين زنگنه زمان اﯾن سمينار را به امور اداری اطالع ميدھد
 -Karaoke sångاجرای اﯾن نوع موسيقی ھربار بمدت نيم ساعت در جشنھا تصوﯾب شد .امير عمرانی
دستگاه ھای الزم را تھيه کرده و تارﯾخ اولين اجرا را به امور اداری اطالع ميدھد
دستگاھھای صوتی انجمن برای بازدھی بيشتر توسط افشين زنگنه سروﯾس ميشوند
ھزﯾنه پارابول به مبلغ  1200کرون پرداخت شده و کانالھای تلوﯾزﯾون راه افتاده اند
بيعانه اردوی تابستانی به مبلغ  2880کرون پرداخت شد

رئيس نشست :اسفندﯾار داوودی

تنظيم کننده پروتکل :طلعت نيازی
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