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 حاضران در جلسه:
تاجیه موسوی، سهیال حبیبی، داریوش فارسانی هوشنگ باقری،عباس کدخدا، هیئت مدیره:   

 جانشین: غالم زیالیی، اسفندیار کاظمی
-بازرس:   

اسفندیار داوودی، ماندانا باقری، شیرین صالحی، افشین زنگنه: انمیهمان  
 

 موارد مطرح شده در این جلسه:
 

.تغییر اجاره لوکال، باال بردن بیعانه، اجاره دادن امکانات در لوکال بطور جداگانه 1  

. در قرارداد لوکال باید قید شود کرون 1000کرون/ ودیعه  300کرون/ دستگاه صوتی  001ظروف 

ال افی اجاره داده میشود و اگر از آن تخطی شود مسئول آن موجر میباشد. لوکدکه لوکال برای چه اه

 1400کرون برای عضو و  1100قیمت هر شب اجاره لوکال  برای اجاره به عموم آزاد میباشد.

.ضو میباشدبرای غیرع  
 

بجای  نگهداری میشود باید تخلیه شده وو لیوان و غیره که در آنها بشقاب  اطاق کنفرانس کمدهای 2

 دیگری انتقال یابند. 
 

بقیه  ماا انجمن حاضر است دعوتنامه برای این گروه بفرستد -دعوت از یک گروه موسیقی از ایران 3

.خواهد بودکارها بعهده آقای جاهد   
 
به زبان سوئدی را شیرین صالحی به عهده گرفته است.« لغت 30» رجمه مقاله لُری پروژه ت 4  

 
تصویب شد که یک اطاق به آقای حسنی اجاره داده شود. 5  

 

چنین قرار داریوش فارسانی پیگیر این قضیه میشود. هم -اردوی تابستانی بهدعوت از سام نوبخت  6

دیگر  شد که در رابطه با داشتن گروه موسیقی در اردوی تابستانی، عباس کدخدا با رضا عمرانی و
ول گروه های آشپزی، نظافت و دیگر مسئولیت ها در طضمنا سر گروههای موسیقی تماس بگیرد.

.تعیین شده استاردو   
 
ات در پیشنهاد افشین زنگنه برای خرید وسایل صوتی برای اجرای موسیقی و همچنین تغییر 7

ا میباشد.دکوراسیون سن در داخل لوکال ستین بعلت عدم امکانات مالی تا اطالع ثانوی غیر قابل اجر  
 
 

کاظمیاسفندیار تنظیم کننده پروتکل:                                 عباس کدخدارئیس جلسه :   
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