انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل 14سپتامبر 2014

Setin ideell kulturförening

افراد حاضر در نشست:
دبيران -اسفندﯾار داوودی ،طلعت نيازی ،پروﯾز چھارلنگ ،عبدالرزاق ﺣسنی ،افشين زنگنه )جانشين(،
مھرنوش باقری )جانشين(
منشی -محمد ﺣسين زاده
بازرسان -صدﯾقه نيازی
ميھمان -مرﯾم کھن ،وﯾدا طھرانی
موارد زﯾر در اﯾن نشست گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
در رابطه با کنسرت  27سپتامبر انجمن ،افراد زﯾر مسئوليت پذﯾرفتند:
فروش بليط درب سالن :محمد ﺣسين زاده
انتظامات :اسفندﯾار داوودی ،رزاق ﺣسنی
رابط آرتيستن :پروﯾز چھارلنگ
رابط گروه موسيقی :طلعت نيازی
در مورد مبلغ اجاره ماھيانه رادﯾوھا و ھمچنين نوشتن قرارداد سه ماھه با آنھا اسفندﯾار داوودی ترتيب
ﯾک نشست با ھيئت مدﯾره  MNFرا ميدھد.
ستين تاکسی از اول اکتبر اتاق/دفتر خود را تخليه ميکند .اجاره تا پاﯾان سپتامبر را پرداخته نموده
است .در مورد اجاره اتاق ھای خالی ،رزاق ﺣسنی با عالقمندان تماس می گيرد.
دوره آموزشی انگليسی از امروز ،سوئدی ،بناھای تارﯾخی اﯾران ،ﺣقوق بشر و  ...از ھفته آﯾنده در
روزھای شنبه ﯾا ﯾکشنبه آغاز ميشوند .تبليغ برای اﯾن دوره ھا به رادﯾو ھا نيز داده ميشود.
پيشنھاد تشکيل دوره آموزش دوچرخه سواری بانوان تاﯾيد شد .طلعت نيازی برای تدارکات و نکات
اﯾمنی اﯾن دوره آموزشی ابتدا با دو سازمان  ABFو  NTFتماس می گيرد.
انجمن چند  kulturarrangemangدر ھفته  39با ﺣضور گروه موسيقی ترنم برگزار مينماﯾد.
کالس آموزشی رقص و بازی مخصوص بچه ھای  05-10ساله به پيشنھاد ﯾکی از ھموندان .اﯾن کالس
برای آشناﯾی بچه ھا با فرھنگ اﯾرانی ميباشد .تصميم گرفته شد که ابتدا ﯾک مصاﺣبه رادﯾوﯾی برای
آگاھی خانواده ھا با محتوای اﯾن کالس آموزشی انجام و سپس کالس تشکيل شود.
ﯾک عکاس مدل و فيلمبردار آماده ھمکاری با ستين است و ميخواھد دوره ای آموزشی در زمينه عکس
و فيلم برای ھمگان تشکيل دھد .قرار شد که اﯾشان به نشست بعدی ستين دعوت و برنامه ھای خود
را ارائه دھد.
ﯾکی از اعضاء ھيئت مدﯾره پيشنھاد نمود که منبعد فعاليت ھای ستين از طرﯾق رادﯾوھا اعالم شود تا
عالوه بر ھموندان دﯾگر عالقمندان ھم جذب شوند و جنب و جوش بيشتری در انجمن داشته باشيم.

رئيس نشست :اسفندﯾار داوودی

تنظيم کننده پروتکل :صدﯾقه نيازی /رزاق ﺣسنی
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