انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
Setin ideell kulturförening

پروتکل یکشنبه 2017-09-17

حاضران در جلسه:
هیئت مدیره :داریوش فارسانی ،پرویز چهارلنگ ،ماندانا باقری ،هوشنگ باقری ،اسفندیار کاظمی ،تاجیه موسوی
بازرسان :کبرا کرمزاده
منشی :اسفندیار کاظمی
میهمانان :اسفندیار داوودی
موارد مطرح شده در این جلسه:
جلسه با خواندن پروتکل جلسه قبلی آغاز شد و سپس موارد زیر مطرح گردید
 -1لیست کارهای انجام شده در خصوص تعمیرات و تغییرات سالن انجمن توسط مسئول امور مالی بدین قرار ارائه گردید:
برداشتن دیوار بین سالن و اتاق مجاور ،تعویض ورقه های سقف کاذب ،خرید پرده و نصب آنها ،تعویض کامل سیستم برق سالن
و اتاق کنفرانس ،عوض کردن تمام سیستم روشنایی سقف سالن با مدل های جدید ،تعمیر و رنگ آمیزی سالن اتاق بچه ها و
راهرو ،خرید وسیله برای اتاق بچه ها ،خرید وسایل آشپزخانه و جعبه کمک های اولیه.
هزینه کل این کارها مبلغ  35000کرون شده است.
 -2کالسهای آموزشی ،فرم های کالسهای آموزشی توسط ماندانا باقری در هفته  38برای سازمان آ.ب.اف ارسال خواهد شد.
 -3ارسال ئی میل برای اعضاء جهت اطالع و ثبت نام و شروع کالسهای جدید آموزشی .این کالسها از پایان هفته  38ببعد
هر هفته در روزهای یکشنبه بین ساعات  12.00تا  18.00دائر خواهند بود .فهرست کالسها آموزشی بهمراه نام مسئول هر
کالس در سایت ستین لُر اعالم می گردد.
 -4گزارش جشن مهرگان ،این جشن بخوبی برگزار گردید و تمام شرکت کنندگان از جشن راضی بودند .کل هزینه جشن مبلغ
 10860کرون برآورد شده است.
 -5بازبینی اجاره ها ،اجاره اتاق های لوکال همان قیمت که قبال اعالم شده بود میباشد اما به رادیوهای ساکن  %20تخفیف داده
می شود با این شرط که آنها در آغاز برنامه های خود اعالم کنند که برنامه رادیو از لوکال انجمن ستین پخش می شود .آنها
همچنین اخبار و تبلیغات برگزاری جشن ها و سمینارهای ستین را به صورت رایگان در زمان الزم در برنامه خود خواهند
گنجاند.
 -6در آخرین بند جلسه که همانا صحبت آزاد بود ،سئوال یکی از اعضاء که خواهان توضیحاتی بوده مطرح شد .هیئت مدیره
تصمیم گرفت که اعضاء انجمن می توانند سئواالت خود را كتبا ً به بازرسان بفرستند تا آنها توضیح و پاسخ الزم را به فرد سئوال
کننده بدهند.
جلسه بعدی هیئت مدیره ستین روز یکشنبه  08اکتبر  2017از ساعت  13.00تا  14.30میباشد
رئیس جلسه -داریوش فارسانی

تنظیم کننده پروتکل -پرویز چهارلنگ
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