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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                            Årsstämma 2017-05-07     
 

 

  2017-8201پروتکل نشست سالیانه انجمن ستین برای گزینش گروه دبیران سال 

 

15.00ساعت  2017ماه مه  07نبه یکش  

 

 

ه نشست با شرکت گروه زیادی از هموندان تشکیل شد. در آغاز عباس کدخدا مدیر مسئول ستین ب
ست دوستان شرکت کننده خوشامد گفت و آنگاه پیشنهاد نمود که عباس زرین پور بعنوان رئیس نش

گاه رئیس تصویب و زرین پور به جای رای شفاهی شرکت کنندگان سالیانه انتخاب شود. این پیشنهاد با
.جلسه دعوت گردید  

Protokolljusterare   ایبر نیز بعنوان منشی رای اعتماد گرفت و لطف اله حیدری پس از آن غالم زیالیی
کبرا  )کسی که پروتکل نشست را به همراه رئیس تایید می کند( انتخاب گردید. اسفندیار داوودی و 

.را انتخاب شدندبرای شمارش آ کرمزاده نیز  
نفر شمارش شدند. 34کسانیکه در این نشست حق رای داشتند   

 
را به ترتیب  (Dagordning vid årsstämma) در اینجا رسمیت نشست اعالم شد و زرین پور دستور کار 

ن ایاز جمله مسائل تصویب گردید.  بندهای دستورکار ،هر بار رای شفاهی اعضاءآمده در آن خواند که   
دقیقه برای شنیدن  20بررسی وضعیت یک عضو تعلیقی در انجمن بود که رئیس جلسه  نشست

فر دیگر چند ن دفاعیات این عضو و توضیح مسئولین ستین وقت گذاشت که هم عضو تعلیق شده و هم
میم به نوبت صحبت کردند. در نهایت موضوع به رای گذاشته شد و نشست با اکثریت آرا مخفی تص

.مورد حکم تعلیق این فرد را تایید و عضویت ایشان در انجمن ستین لغو شدهیئت مدیره در   
 

 (ÅRSBERÄTTELSE-2016) گذشته پس از آن عنوان های گزارش فعالیت های انجمن در سال  
ه و خالصجلسه خوانده شد و از شرکت کننده نظرخواهی گردید. البته کل این گزارش توسط رئیس 

ا شده بود. این فعالیت ها عمدتدر بین شرکت کنندگان توزیع نشست گزارش مالی انجمن در آغاز 
 فرهنگی بوده اند.

 
آخرین مبلغ ، (صندوقدار)هوشنگ باقری و بازرسان انجمن داریوش فارسانی و الهام جعفریان آنگاه 

وضعیت مالی انجمن در یکسال گذشته . اعالم کردندکرون  46694را نقدینه گی حساب های انجمن 
ارش بازرسان به طور خالصه به قرار زیر بوده است:طبق گز  
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و اینکه همه کارها بر اساس بنیادنامه انجمن بوده و هیچ  مدارک مالیبا توجه به در ادامه بازرسان 
سالهای در ارک دن این نوع مضمن دادن پیشنهاداتی برای روشن تر بودتخلفی مشاهده نکرده اند، 

ولیت زدند و تقاضای برائت هیئت مدیره از مسئ آینده، مهر تایید بر فعالیت های سال مالی گذشته
ین تصویب و هیئت مدیره از مسئولیت در انجمن ست نمودند. نشست سالیانه تقاضای بازرسان را

.شدند آزاد  

)ساندویچ سرد(     smörgås  و شکالت ،قهوه، در اینجا اعالم استراحت شد و از شرکت کنندگان با چای
.پذیرایی شد  

  
 که پس از شمارشگردید رای گیری مخفی برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید شروع  17.00ساعت 

بمدت یکسال و دوسال  2017ماه مه  07تاریخ  آرا افراد زیر به عنوان مسئولین جدید انجمن ستین از
:معرفی شدند  
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 اعضاء اصلی گروه دبیران
دوسال رای برای 92طلعت نیازی با   

دوسال رای برای 29داریوش فارسانی با   
رای برای دوسال 27هوشنگ باقری با   

یکسال پرویز چهارلنگ ابقاء از سال پیش برای  
یکسال ماندانا باقری ابقاء از سال پیش برای  

 اعضاء جانشین
رای برای یکسال 25اسفندیار کاظمی با   

رای برای یکسال 14تاجی موسوی با   

 کبرا کرمزاده، لطفی حیدری:بازرسان بمدت یکسال
 شیرین صالحی، مهرنوش باقری، سارا قنبری :گروه تدارکات بمدت یکسال

ت انجمن ستین سپاس فراوان دارد از عباس زرین پور که همه ساله برای هدایت نشست سالیانه وق
.را پذیرا میشود می گذارد و با روی گشاده دعوت ستین  

ن ستین مسئولیرئیس نشست و رئیس انجمن در یکسال گذشته، به  باس کدخداعدرپایان مراسم نیز 

.ردگل اهدا ک شاخه های این انجمن وقت و نیرو گذاشته بودند ماندگاریبرای  که تا به امروز صمیمانه  

پایان یافت. 18.00نشست در ساعت   

انجمن ستین 2017امضاء کنندگان نشست سالیانه   

 

غالم زیالیی        Ordförande عباس زرین پور  Sekreterare         لطفی حیدری protokolljusterare 
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