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اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن ستین
حاضران در جلسه
طلعت نیازی ،داریوش فارسانی ،ماندانا باقری ،پرویز چهارلنگ ،هوشنگ باقری ،تاجیه موسوی ،کبرا کرمزاده،
لطفی حیدری ،شیرین صالحی ،مهرنوش باقری ،سارا قنبری
موضوع های زیر در جلسه مطرح و گفتگو شد:
 -1تقسیم مسئولیت ها در میان اعضاء هیئت مدیره جدید انجمن به شرح زیر تصمیم گیری شد
صندوقدار -هوشنگ باقری
اجاره دادن لوکال  -تاجیه موسوی (بطور موقت)
 -ABFماندانا باقری
امور فرهنگی – پرویز چهارلنگ (با همکاری داریوش فارسانی)
امور اداری -طلعت نیازی ( با همکاری داریوش فارسانی)
رئیس انجمن -طلعت نیازی
الزم به یادآوری است که چهارلنگ و نیازی کاندید ریاست انجمن شدند که نیازی با یک رای بیشتر انتخاب شد.
 -2وضعیت کارمند انجمن
سام نوبخت تا پایان ماه مه در استخدام ستین میباشد و پس از آن انجمن کارمندی در اختیار ندارد .طلعت نیازی در
مورد امکان استخدام یک کارمند جدید با سازمان آ .ب  .اف تماس خواهد گرفت.
 -3تحویل کلیدهای ساختمان و اجاره اتاق
عباس کدخدا (رئیس دوره گذشته) کلیه های خود را به طلعت نیازی (رئیس دوره کنونی) تحویل داد .حمید شجاع که
در گذشته مسئولیت اجاره لوکال را داشت دیگر نمی خواهد ادامه دهد .ضمنا مبلغ  6000کرون از انجمن آذری ها
بابت  Depositionدریافت شده است .طبق قرارداد بین ستین و این انجمن در ازاء ماهی  2000کرون اجاره ،یکی
از اتاقهای انجمن به آنها واگذار میشود
 -4شرح وظائف
در مورد وظیفه بازرسی و اجاره لوکال توضیحاتی داده شد .کبرا کرمزاده و لطفی حیدری وظائف بازرسی انجمن را
از داریوش فارسانی تحویل می گیرند .آنها در این رابطه با هم جلسه ای خواهند داشت .همچنین تاجیه و شجاع با هم
جلسه ای در مورد اجاره لوکال خواهند داشت.
طلعت و هوشنگ به اتفاق یکدیگر به بانک رجوع کرده و برای تغییرات الزمه امور بانکی ،این پروتکل را همراه
خواهند داشت.
 -5سایت و فیس بوک انجمن
سایت و فیس بوک انجمن در دست محمد حسین زاده میباشد .هیئت مدیره جدید خواستار ادامه فعالیت های وی در این
زمینه میباشد .طلعت نیازی در این مورد با ایشان تماس خواهد گرفت.
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 -6برنامه سالیانه انجمن ستین
در این مورد جدول سالیانه ای کشیده شده که در آن تمامی جشنها و برنامه های آتی انجمن جای داده می شود .شیرین
صالحی این جدول را طراحی نموده و به هیئت مدیره در جلسه آینده تحویل خواهد داد.
 -7پاسخ به ئی میل یک عضو سابق انجمن
در این مورد لطفی حیدری و داریوش فارسانی به ایشان پاسخ هایی داده اند که هیئت مدیره این پاسخ ها را کافی
میداند.
* جشن ماهیانه روز شنبه  27ماه مه در انجمن ستین برگزار می شود .این بار temaی جشن مازندران است .غذا،
گویش ،لباس و موسیقی مازندارانی موضوع جشن ماهیانه این ماه است.
جلسه بعدی هیئت مدیره در روز شنبه  27ماه مه ساعت  18.00برگزار میشود.
رئیس جلسه :شیرین صالحی

تنظیم کننده پروتکل :طلعت نیازی
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