انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل  21-06-2014و تکميلی 28-06-2014

etin ideell kulturförening

افراد حاضر در نشست:
دبيران -اسفندﯾار داوودی ،علی فارسانی ،طلعت نيازی ،پروﯾز چھارلنگ ،عبدالرزاق حسنی
جانشين -افشين زنگنه
بازرسان -دارﯾوش فارسانی منشی -محمد حسين زاده
ميھمان -ماندانا باقری
موارد زﯾر در اﯾن نشست ھا گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
کامپيوترھا و اﯾنترنت -خرﯾد کابل برای اﯾن منظور که در پروتکل گذشته تصوﯾب شده بود منتفی گردﯾد.
چون برخالف تصور ھزﯾنه آن بيشتر از استفاده از  trådlöst usb kortميباشد
بھمين جھت با خرﯾد سه عدد  usbبجای کابل موافقت شد.
مسئول امور اداری اﯾن کار را به انجام ميرساند.
اﯾجاد کالس آموزشی »بناھای تارﯾخی اﯾران« تصوﯾب شد .اﯾن کالس پس از تعطيالت تابستان شروع
ميشود.
جشن مھرگان -اﯾن جشن بستگی به آزاد بودن سالن ھای مورد نظر ،آدﯾنه  10ﯾا شنبه  11اکتبر برگزار
ميشود .بوک کردن سالن بعھده پروﯾز چھارلنگ ميباشد.
آلترناتيو ﯾکم Kortedala forum
آلترناتيو دوم Medborgarhuset
دعوتنامه برای آمدن ﯾک نوازنده سرنا از اﯾران به سوئد منتفی شد .ستين چنين مسئوليتی را قبول
نمی کند.
دعوت از گروه موسيقی »ترنم« برای آمدن به سوئد و اجرای برنامه تصوﯾب شد .فرم دعوتنامه بوسيله
ئی ميل به سفارت سوئد در تھران ارسال گردﯾد .پروﯾز چھارلنگ سالن »آرتيستن« با  396صندلی را
برای شنبه  27سپتامبر در اﯾن رابطه رزرو کرده است .ضمنا سعی ميشود که از نگار زراسی خواننده
اپرا نيز دعوت شود تا در اﯾن شب کنسرتی اجرا کند.
سرگرمی در اردوی تابستانی  1-3اگوست و مسئوليت ھا بشرح زﯾر:
 -Tipspromenadداوودی و حسين زاده
 -Musik o DJافشين زنگنه
 -lotteriعلی فارسانی )جاﯾزه ھا دارﯾوش فارسانی(
بازﯾھای گروھی -مھرنوش باقری
ھمچنين تصوﯾب شد که سمينار »حقوق بشر« و سمينار »رشد فردی« ھرکدام بمدت نيم ساعت در
اردو تشکيل بشود.
تدارکات و تھيه مواد خوراکی اردو نيز بعھده پروﯾز چھارلنگ گذاشته شد.
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