انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
پروتکل 2016-04-26

Setin ideell kulturförening

دبیران :عباس کدخدا ،پرویز چهارلنگ ،هوشنگ باقری ،ماندانا باقری ،حمید شجاع ،شهناز حاتمی (جانشین) ،ویدا
طهرانی (جانشین)
بازرس :داریوش فارسانی
تدارکات انتخابات :شیرین صالحی
منشی :حمید شجاع
اولین نشست هیئت مدیره جدید انجمن در تاریخ  26آپریل ساعت  18.30تشکیل شد.

ابتدا حاضرین هرکدام پیشنهادهای خود را مبنی بر شروع مذاکرات اعالم نمودند و حمید شجاع
بعنوان منشی جلسه تعیین گردید .هیات مدیره در مورد مسائل زیر تصمیم گیری نمود:
 -1چهارلنگ و کدخدا برای ریاست هیات مدیره کاندید شدند که با رای مخفی اعضا اصلی عباس
کدخدا بعنوان ریئس هیات مدیره انتخاب شد.
 -2همچنین با رای تمامی اعضا هوشنگ باقری به عنوان مسئول مالی انجمن انتخاب شد
 -3حمید شجاع بعنوان مسئول لوکال و رابط آ ب اف گردید.
 تبصره :قرار شد تا همگان درتمام موارد نیز به یکدیگر کمک و یاری برسانند.
 -4پرویز چهارلنگ بعنوان مسئول امور فرهنگی انجمن تعیین گردید.
 -5ماندانا باقری نیز بعنوان مسئول امور اداری و رابط با کارمند ستین انتخاب شد که در این
مورد حمید شجاع نیز با او همکاری میکند.
 -6در مورد کارمند استخدامی (سام نوبخت) با توجه به نزدیک بودن پایان قرارداد وی و لزوم
تصمیم گیری ،تمامی اعضا بطور مفصل در مورد تمدید این قرارداد پیشنهادات خود را
مطرح نمودند و با حداکثر آرا با تمدید قرارداد ایشان موافقت شد.
 -7در ارتباط با اردوی تابستانی پیش رو چهارلنگ توضیحات مختصری داد و قرار شد شرح
کامل و تقسیم وظایف نیز از سوی وی در جلسه آینده به هیئت مدیره ارائه شود.
 -8کدخدا پیشنهاد نمود تا کلیه کارها و پیشنهادها به هیئت مدیره ارائه شود و پس از تصمیم
گیری از سوی این هیئت کارها اجرایی گردند ،که مورد موافقت همگان قرار گرفت.
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 -9قرار شد در جلسه آینده در مورد آیین نامه داخلی ،دوره های آموزشی ،مسائل مربوط به
زنان ،تعمیرات و نوسازی لوکال ،خرید های مورد نیاز انجمن ،صحبت شود.
ضمنا چهارلنگ در مورد برنامه های فرهنگی از جمله جشن یلدا ،روز زن ،جشن نوروز و
غیره توضیح داد که قرار شد در جلسه آینده با پیشنهادهای خود در مورد این جشنها و نحوه
برگزاری و اجاره لوکال های مورد نظر اطالعات بیشتری ارائه دهد تا هیئت مدیره تصمیم
الزم را بنماید.
تاریخ جلسه بعدی روز  12ماه مای  2016ساعت  19.00تعیین گردید.
نشست در ساعت  20.30پایان یافت.
رئیس نشست :حمید شجاع

تنظیم کننده پروتکل :عباس کدخدا
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