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Setin ideell kulturförening                                                                              2015-50-03پروتکل  

اولین نشست )گروه دبیران( هیئت مدیره جدید:افراد حاضر در   
اربابی، هوشنگ باقری، امیر عمرانی هلمند، عباس کدخدا -دبیران  

محمد حسین زاده -منشی علی فارسانی -انبازرس ویدا طهرانی -جانشینان  
 

، یوسف اربابیطلعت نیازی، اسفندیار داوودی ،احمد عالی، ماهور پورامین -میھمان  
 

 موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصمیم گیری شد 
 

واهد خبعنوان جانشین همکاری  اما گفت کهنمود از گروه اصلی دبیران کناره گیری  امیر عمرانیدر آغاز 
.اصلی قرار گرفت. بدین ترتیب ویدا طهرانی )جانشین اول( بجای امیر در هیئت مدیره کرد  

 
رد آینده در مو به هیئت مدیره جدید یسپس علی فارسانی بعنوان فرد مرتبط با شرکت بالدر توضیحات

دریافت نشده به بالدر ستین  یپیشنهاد سقف اجاره در موردی وی گفت که هنوز جواب لوکال داد.
 است. 

در  خواهیم داشت وآگوست  14-16اسفندیار داوودی وضعیت پذیرش ارودی تابستانی که در روزهای   
را به اطالع رساند. میباشد  Borås  نزدیک شهر Råddehult Lägergård 

ردو  به اندازه تخت های موجود در ا منظور جلوگیری از مشکالت فقط بههیئت مدیره تصمیم گرفت که 
بدین معنی باشد. Bindande همچنین تصویب شد که خرید بلیط اردو  تخت( بلیط فروخته شود. 66)  

قیمت بلیط و غیره در پروتکل قبلی آمده است. که پول پرداخت شده برگشت نخواهد شد.  
  

با قیمت معین ظافت لوکالدر مورد بکار گیری یک شرکت جهت ن MNF پیشنهاد  -نظافت هفتگی لوکال  
نند.در حال حاضر خود مسئولین ستین لوکال را نظافت می کبه جلسه بعدی هیئت مدیره موکول شد.   

 
گ هوشن از کار افتاده است.چند بار خراب شده و هم اکنون نیز این ماشین  -ماشین ظرفشویی لوکال

خواهد کرد.پی گیری باقری برای تعمیر یا عوض کردن آن   
 

 استخدامی او در ستین تا پایان ماه آگوست زمانمحمد حسین زاده اعالم کرد که  -جانشین امور اداری
ه خواهد بود. بهمین جهت انجمن باید برای استخدام فرد دیگری با اداره کار وارد مذاکره شود. یا اینک

یستی در را در آینده یکی از اعضاء هیئت مدیره بعهده بگیرد. گفته شد که نفر بعدی بااین مسئولیت 
توانا باشد.و اداره سایت انجمن امور اداری، زبان سوئدی و کامپیوتر   

 
هیئت مدیره جدید پس از بحث و گفتگو های موافق و مخالف در مورد زمان  -مسئولیت ها و پست ها

اد یت ها باالخره تصمیم گرفت که در همین نشست پست های افررای گیری برای تقسیم مسئول
گردید  به عباس کدخدا واگذارپست دبیر اول )رئیس هیئت مدیره( با رای گیری مشخص شود. در نتیجه 

:انجام گرفتسایر مسئولیت ها به قرار زیر  .(تلفنی رای دادو در مسافرت بود رزاق حسنی )  
 

ABF مسئول امور فرهنگی، ویدا طهرانی رابط با سازمان  هوشنگ باقری خزانه دار، هلمند اربابی  
  .لوکال سئولمو رزاق حسنی 

  
آغاز میشود. 10.00ماه مه ساعت  10نشست بعدی روز یکشنبه   

 
 

انیهوشنگ باقری/علی فارستنظیم کننده پروتکل:             اسفندیار داوودیرئیس نشست:   
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