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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                             2015-11-22و تکمیلی   2015-11-08پروتکل   

:افراد حاضر در نشست  
همگی گروه دبیران  -دبیران  

حمید شجاع -جانشینان  
فارسانی علی -انبازرس   

  
محمد حسین زاده -نشیم  

طلعت نیازی، حجت بیرانوند، افشین زنگنه، سام نوبخت -میھمان  
 

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

 استخدام آموزگار موسیقی در ستین
و حقوق وی از طرف اداره کار  %80با کمک مالی  طلعت نیازی در مورد استخدام یک آموزگار موزیک

ی همچنین کمک مالی آ.ب.اف توضیحاتی داد. او گفت که مسئولیت برنامه های این آموزگار را بعهده م
کرون از آن به  50که  هزینه داردکرون  150گیرد. دیگر اینکه هرکالس آموزش موزیک برای افراد عالقمند 

 حساب انجمن خواهد رفت.
  

 جشن یلدای 2015 ستین شنبه 19 دسامبر 
:بهاء بلیط  

کرون 150کرون، پناهجو  100کرون، نوجوان زیر دوازده سال  022کرون، میهمان  195هموند   
Medborgarhuset Gamlestaden :محل جشن 

 مسئولیت ها و تدارکات جشن:
حمید شجاع -چاپ بلیط  

عباس کدخدا -فروش و کنترل بلیط درب سالن  
اده )با کمک هوشنگ باقری(محمد حسین ز  -تنظیم لیست پرداخت کنندگان به حساب ستین  

ویدا طهرانی، طلعت نیازی -خوان یلدا  
طلعت نیازی -دکوراسیون و سفره  
عباس کدخدا، طلعت نیازی –خرید مواد خوراکی   

کرون پاداش  600 سه نفر پرسنل هرکدامویدا طهرانی ) -برای خدمات/سرویس در شب جشن پرسنل
(می گیرند  

 
تی ویدا طهرانی در جشن یلدا برنامه رقص اجرا خواهند کرد.ضمنا گروه نوجوانان ستین با سرپرس  

 
 

 نوع خوراک و تهیه کننده شام
تیجه را زرشک پلو با مرغ و باقال پلو با ماهیچه. ضمنا عباس کدخدا تهیه کننده /آشپز شام  را انتخاب و ن

 در نشست بعد ارائه میدهد
 

 خرید دستگاههای صوتی
نگ و نتیجه را گزارش می کند.حمید شجاع با افشین زنگنه هماه  

 
کرون در اختیار ویدا طهرانی بگذارد تا برای اتاق بچه ها وسایل  2000تصویب شد که صندوقدار مبلغ 

 خریداری کند. 
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کرون میباشد 95000در این تاریخ  موجوی حساب انجمن  

 
 
 

نوامبر: 22نکات برجسته نشست    
 

مختلف برای در ستین، خود را معرفی و برنامه های  سام نوبخت آموزگار موسیقی در حال استخدام
بیان کردرا  انجمنشروع کار در   

 
 جشن ماهیانه آخرین شنبه نوامبر برگزار میشود، آگهی آنرا هلمند اربابی تهیه می نماید

 
کرون تصویب شد. افشین زنگنه  15000سقف بودجه خرید دستگاههای صوتی جدید )نو یا دست دوم( 

ماموریت یافتند که کار را پیگیری خرید را انجام دهند.و حمید شجاع   
 

 برای خرید قهوه جوش جدید عباس کدخدا و علی فارسانی اقدام می کنند.
 

 در پایان دسامبر جشن ماهیانه نداریم.
 

در مورد بازسازی و تغییراتی فنی در سایت انجمن، محمد حسین زاده و حمید شجاع بررسی می 
ار انجام بگیرد.کنند که چگونه این ک  

 
 که نددر پایان علی فارسانی گفت که متن فارسی و سوئدی بنیادنامه انجمن با هم تفاوت بسیار دار

 یکماه پیش از نشست سالیانه باید اصالحات الزم در این متن ها انجام گیرد.
 افراد زیر برای بررسی و یکسان سازی متن سوئدی و فارسی بنیادنامه مسئولیت گرفتند:

ت بیرانوند، علی فارسانی، عباس کدخدا، هلمند اربابی و طلعت نیازیحج  
 
 

هوشنگ باقریتنظیم کننده پروتکل:  عباس کدخدا                                رئیس نشست:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setinelor.com/
mailto:info@setinelor.com


 

________________________________________________________________________________ 
Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 
E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400                                                 Orgnr:  802441-2929 

 
نها از جشجشنهای ماهیانه بمدت دو ماه تعطیل بوده اند. تصمیم گرفته شد که این  -جشنهای ماهیانه

 30و میهمانان  20سر گرفته شوند و در آخرین شنبه هرماه اجرا شوند. ورودی به جشن برای هموندان 
 کرون مقرر شد.

 
هفته میباشد که تشکیل آن مانند سایر 8یک دوره آموزشی بمدت  رقص نامبرده بصورت -  Pardans 

اوودی از طرف هیئت مدیره دیار دفنآموزشی به آ.ب.اف گزارش خواهد شد. اسسایر دوره های 
ین از ا)که معلم  درآمدماموریت دارد که با معلم این رقص برای شروع دوره گفتگو کند. ضمنا درصدی از 

سهم ستین بعدا مشخص میشود. %( به انجمن ستین خواهد رسید. راه کسب میکند  
 

ندان ئی میل کالس سوئدی آسان در برنامه پائیزی انجمن است. به همو -دوره آموزش سوئدی
 فرستاده تا آنها را از این دوره آموزشی اطالع و ثبت نام کنند.

ربوطه کالس انگلیسی آسان نیز در برنامه انجمن است. طلعت نیازی با معلم م -دوره آموزش انگلیسی
 تماس و به هیئت مدیره گزارش خواهد کرد.

 
رئیس -فندیار داوودی پروتکل مربوط به این موضوع توسط امور اداری تهیه و به اس - Firmatecknare 

و آنرا به بانک تسلیم  -جدید خزانه دار-علی فارسانی با تا همراه  تحویل شد -هیئت مدیرهجدید 
.کارهای اداری مربوطه را انجام دهند  

 
ی که عمده ترین فعالیت هامسئولیت امور فرهنگی و برنامه های مربوطه بحث در مورد  -مور فرهنگیا

ویز پر :در نهایت تصمیم گرفته شد. بیان گردید یو نظرهای متفاوتانجمن را دربر می گیرد طوالنی 
ر را ابتدا با سایانجام هرکار فرهنگی چهارلنگ عضو هیئت مدیره و مسئول امور فرهنگی پیشنهاد 

کیل تشعالقمند ازجمله در زمینه هنری نیروهای  تیمی ازو در صورت تصویب  درمیاناعضاء هیئت مدیره 
 و چهارلنگ در زمینه کارهای هنری هماهنگی همکاری تنگاتنگ داشته باشد. افشین زنگنهو با آنها 

مینمایند.های الزم را   
 

Bockaberg Flodaدریافت شد. در استراحتگاه  3و  2تاییدیه اجاره سالنهای  -اردوی تابستانی  
 62 ا سوم ماه اگوست تشکیل میشود. کل ظرفیت سالنهای اجاره شدهاردوی ستین در روزهای یکم ت

ی تهیه بلیط نیز بر رو «فرمولر»برای هموندان ارسال و بزودی آگهی خرید بلیط اردو  تخت میباشد.
.دخروجی سایت ستین لُر نصب میشو  

  
 -درن آرمان زنگنه پیشنهاد نمایش یک سری فیلم های هنری و اجرای موسیقی م -نمایش فیلم

وره به سرپرستی خودش و همراه با چند جوان عالقمند را ارائه نمود تا بصورت یک د -موسیقی متفاوت
ویب و . این پیشنهاد تصبگیردآموزشی باشد. ضمنا بعد از نمایش هرفیلم نقد و بررسی آن نیز انجام 

ره بق تصویب هیئت مدیپرویز چهارلنگ و آرمان در این راستا هماهنگی و همکاری خواهند کرد. ضمنا ط
 تا ستین( به آرمان زنگنه تحویل شد اجتماعاتباضافه کلید سالن ساختمان  2و  1عدد کلید )ورودی  3

مشکلی نداشته باشد. ،گروه خود اتمرین موسیقی ب روزهای برای  
 

  کالعلی فارسانی پیشنهاد کرد هرکدام از مسئولین انجمن یک کد ویژه زنگ خطر لو -کدهای زنگ خطر
ه با محمد حسین زاد. گردید طراری پاسخگو باشند. این پیشنها تصویبضداشته باشند تا در موارد ا  

میکند. ضمنا یک کد عمومی هم برای کسانیکه لوکال را وصلرا الزم دها کتماس و   WASA LARM 
 اجاره می کنند در نظر گرفته میشود.

 
 انجمن و حضور بیشتر هموندان در شتر دریت بیافشین زنگنه فعال -اجرای موسیقی روزهای جمعه

لوکال را مطرح و پیشنهاد نمود که در روزهای جمعه چند تن از هنرمندان انجمن به سرپرستی خود 
هنرمند را  . قرار شد که افشین افرادگردید بزنند. این پیشنهاد تصویبساز افشین به لوکال بیایند و 

ره گزارش کند.کرده و نتیجه کار را به هیئت مدی گردآوری  
 

 با هزینهبه مناسبت های مختلف دو سه بار درسال و تصویب شد که  -تهیه خوراک )غذا( در جشن ها 
ی هموندان شرکت کننده در جشن غذا تهیه شود و مبلغی بابت آن دریافت گردد. چگونگبرای انجمن 

ی مشخص خواهد شد.انجام کار، تنوع در خوراک و مبلغ دریافتی، در زمان برپایی یک چنین جشن  
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هموندانی از صدای بسیار بلند موسیقی در سالن اجتماعات در شب های  -صدای بلند موسیقی
جشن ماهیانه گله داشته اند. افشین زنگنه اجرا کننده موسیقی و خواننده در این جشن ها اظهار 

تگاه ا خرید دسب . اماانددستگاه های صوتی انجمن فرسوده  مشکل تکنیکی است، این یک داشت که
 خواهد شد. افشین از طرف هیئت مدیره ماموریت یافت که تا سه رفعهای جدید این مشکل بکلی 

 هفته دیگر دستگاههای صوتی مناسبی را با ارائه قیمت به هیئت مدیره پیشنهاد کند.
 

سمی ر ایمنی در سوئد بایستی بطور بخاطر حفظ امنیت و رعایت قوانین -تعداد افراد در شبهای جشن
مشخص شود که در شبهای جشن حداکثر چه تعداد افراد میتوانند در سالن اجتماعات ستین حضور 

 و سایر مسئولین در شهر تماس و« بالدر» داشته باشند. محمد حسین زاده با شرکت ساختمانی 
اجاره  یطنتیجه را بصورت اعالمیه در تابلو اعالنات لوکال نصب مینماید. این اطالعات بایستی در شرا

 لوکال در سایت ستین لُر نیز گنجانده شود.
 

ه طلعت نیازی اظهار داشت که از مدتها پیش قرار بوده یک نظافت عمومی و خان -خانه تکانی در انجمن
این  تکانی اساسی در لوکال انجمن داشته باشیم اما هنوز حرکتی انجام نگردیده. هیئت مدیره تاریخ

میرساند.  هموندانبه اطالع خانه تکانی را هفته آینده   
 
 

علی فارسانیتنظیم کننده پروتکل:                          اسفندیار داوودیرئیس نشست:   
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