انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
پروتکل 2018-04-08

Setin ideell kulturförening

حاضران در جلسه:
هیئت مدیره :هوشنگ باقری ،اسفندیار کاظمی ،ماندانا باقری ،داریوش فارسانی ،تاجیه موسوی
بازرس :لطفی کایدان
میهمانان :سارا قنبری ،شیرین صالحی ،مهرنوش باقری
موارد مطرح شده در این جلسه:
 1ارزیابی جشن نوروز -در مجموع هم دعوت شدگان هم هیئت مدیره از برگزاری جشن راضی بودند .تنها مورد قابل
انتقاد اینکه نه دی جی توانست آهنگهای خود را درست اجرا کند و نه اینکه چیدمان بین رقصهای محلی ،دی جی و
خواننده موزون و حساب شده بوده است.
 2برگزاری جلسه سالیانه انجمن – داریوش فارسانی گزارش داد که یک فراخوان برای اعضا از طریق ئی میل فرستاده شده و
همچنین با عباس زرین پور برای ریاست جلسه سالیانه تماس گرفته ایم و ایشان آمادگی خود را برای این کار اعالم نموده .ضمنا
قرار شد که کل برنامه نشست سالیانه و پیشنهادهای رسیده اعضاء برای مطرح شدن را برای ایشان بفرستیم تا در روز جلسه
آمادگی داشته و در جریان امر باشند.
تا کنون سه پیشنهاد از طرف اعضاء برای طرح در جلسه رسیده است که داریوش آنها را به هیئت مدیره ارائه نمود:
* هیئت مدیره ستین بصورت شورایی اجرا گردد
* نام سایت انجمن از ستین لُر به ستین تغییر یابد
* در نشست سالیانه کسی حق رای دارد که شش ماه پیش از تاریخ نشست به عضویت انجمن درآمده باشد.

 3مسائل مربوط به لوکال – قرار شد که چند عدد کلید ورودی ساختمان تهیه و به آقای اسدی (انجمن ساکن در
ساختمان ستین) بدهیم و همچنین یک خط جداگانه اینترنت برای آنها کشیده شود.
 4اردوی تابستانی – برای اردوی تابستانی دو آلترناتیو وجود دارد
یکم -یک لوکال بزرگ در شهر  Uddevallaاز جمعه  17تا یکشنبه  19آگوست  2018که قرار است چند تن
اعضاء هیئت مدیره از آنجا بازدید نمایند.
دوم -همان محل اردوی سال گذشته در حومه شهر  Boråsکه برای تاریخ  24تا  26آگوست (جمعه تا یکشنبه)
اجاره شده است.
سئواالت متفرقه :عضوی از هیئت مدیره در مورد تقسیم مسئولیتها در جشن «روز زن» امسال انتقاد داشت که موضوع
به بحث و گفتگو کشید .انتقاد این بود که اگر در برنامه ای وظیفه ای مشخص به یک نفر سپرده می شود دیگر دوستان
نباید در آن دخالت کنند چون ناهماهنگی ایجاد میشود و نتیجه مطلوب که همه خواهان آن هستند بدست نخواهد آمد.
رئیس جلسه  :داریوش فارسانی

تنظیم کننده پروتکل :اسفندیار کاظمی
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