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  8201-9201پروتکل نشست سالیانه انجمن ستین برای گزینش گروه دبیران سال 

 

14.00ساعت  2018آپریل  29شنبه یک  

 
ندان در ستین برای دهمین سال پیاپی در یک بعدازظهر آفتابی با شرکت تعدادی از همو شست سالیانهن

نده سالن اجتماعات انجمن تشکیل شد. در آغاز پرویز چهارلنگ مدیر مسئول ستین به دوستان شرکت کن

دگان رای شفاهی شرکت کنن پیشنهاد نمود که با خوش آمد گفت و عباس زرین پور را برای ریاست نشست
.تصویب و زرین پور به جایگاه رئیس جلسه دعوت گردید  

 Protokolljusterare    نیز بعنوان منشی رای اعتماد گرفت و علی فارسانی بعنوان پس از آن غالم زیالیی
با غالم  همراه ر پورامین نیز)کسی که پروتکل نشست را به همراه رئیس تایید می کند( انتخاب گردید. ماهو

.زیالیی برای شمارش آرا انتخاب شدند  
زرین پور پیش از آغاز کار گفت که این ششمین سال است که ریاست جلسه به او واگذار میشود و اظهار 

  .ت کردهخوشحالی کرد که طی این سالها کار نشست سالیانه ستین بتدریج بسوی دمکراسی و تفاهم پیشرف

آغاز شد. ( Dagordning vid årsstämma )  و خواندن بندهای دستورکارنمود سپس رسمیت جلسه را اعالم   

و  مسئولین پرویز چهارلنگ طی سخنانی کوتاه وضعیت انجمن از جمله در رابطه با تعمیرات در بخش گزارش

در  آ.ب.اف  ماناقتصادی از ساز کم نیاز شدنبهسازی در ساختمان بیان کرد و اینکه خوشبختانه انجمن بسوی 
  ف انجمن نتوانسته اعضاء بیشتری را جذب کند اظهار تاس  حرکت است. اما وی از اینکه تعداد اعضاء کم شده و

قبال بین شرکت کننده گان توزیع شده   (Årsberättelse-2017-2018) .انجمنگزارش فعالیت های سالیانه  کرد 

ن ئیس نشست واگذار کرد که وی عنوان بخش های مختلف ایجهت چهارلنگ ادامه توضیحات را به ربود، بهمین 
.توضیحاتی داددر مواردی هم خواند و برای اعضاء را گزارش سالیانه   

آنگاه هوشنگ باقری مسئول امور مالی خیلی کوتاه سخن گفت و موجودی صندوق انجمن در تاریخ امروز را  
 ده و لطف هللا حیدری گزارشی کتبی از وضعیت مالیاعالم کرد. پس از آن بازرسان کبرا کرمزاکرون  137138

در صفحه دوم این پروتکل ارائه داد.نمایش داده شده جدول انجمن در سالی که گذشت را به شرح   

ه در بخش بعدی گزارش خود از عدم هماهنگی مدیریتی در جلسات هیئت مدیره و اجرای تصمیماتی ک ازرسانب

ه کار گروهی مل مشکالت دانستند. آنها گفتند کبا یکدیگر را عا گرفته میشود انتقاد کردند و ضعف در ارتباط افراد

سان ما بازر» بردند  نیاز به هماهنگی دارد و باید که دور از نظرات شخصی باشد. آنها گزارش خود را چنین به پایان
ذشته انجمن ستین به این نتیجه رسیدیم که با وجود مشکالت و مسائل مطرح شده کار هیئت مدیره در سال گ

 با توجه به مدارک مالی و غیره، در راستای بنیادنامه انجمن بوده و تخلفی صورت نگرفته است. بهمین جهت
یئت مدیره از تصویب و ه نشست سالیانه تقاضای بازرسان را« تقاضای برائت هیئت مدیره از مسئولیت مینمائیم.

.شدند مسئولیت در انجمن ستین آزاد  

ه یکی از اعضاء نکاتی اعتراضی در خصوص کار هیئت مدیره و ناکارآمدی انجمن اظهار داشت که این ب پس از آن
 نکات اعتراضی مطرح ه بادر رابطاز هیئت مدیره  همچنین بحثی نیمساعته کشیده شد و چند نفر از اعضاء و

.دادند و جلسه ادامه یافتتوضیحاتی شده   

http://www.setinelor.com/
mailto:info@setinelor.com


________________________________________________________________________________ 
Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 
E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400/Mobil 0733 484 018           Orgnr:  802441-2929 

 

 
 

 

 

http://www.setinelor.com/
mailto:info@setinelor.com


________________________________________________________________________________ 
Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 
E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400/Mobil 0733 484 018           Orgnr:  802441-2929 

شیرین صالحی، مهرنوش باقری و سارا قنبری ضمن معرفی کاندیدها برای هیئت -  Valberedning گروه تدارکات 

ه مدیره جدید از مشکالت کار خود در تماس با اعضاء برای کاندید شدن صحبت کردند و این انتقاد را داشتند ک

!کاندیدها در آخرین لحظه انصراف داده و دست گروه تدارکات را توی حنا گذشتنداز بعضی   
 

  .ردیدگ شیرینی پذیراییو قهوه، ساندویج  ،از شرکت کنندگان با چای کهدقیقه استراحت داده شد  20در اینجا 

د اعضاء هیئت مدیره جدی پس از استراحت اسامی کاندیدها روی تابلو نوشته و رای گیری مخفی برای انتخاب

بمدت  2018آپریل  29تاریخ  شروع شد که پس از شمارش آرا افراد زیر به عنوان مسئولین جدید انجمن ستین از

.دوسال و یکسال انتخاب شدند  

 اعضاء اصلی

دوسال رای برای 23عباس کدخدا با   
دوسال رای برای 22تاجیه موسوی با   

رای برای دوسال 17سهیال حبیبی با   
دیگر یکسال داریوش فارسانی )بدون رای گیری( ابقاء برای  

دیگر یکسال هوشنگ باقری )بدون رای گیری( ابقاء برای  

 اعضاء جانشین
رای برای یکسال 14اسفندیار کاظمی با  رای برای یکسال و 15غالم زیالیی با   

.ت کنندارند به عنوان جانشین فعالییری اعالم کردند که تمایل دگتوضیح اینکه زیالیی و کاظمی در ابتدای رای   
 

 بازرسان

 پرویز چهارلنگ و لطف هللا حیدری برای یکسال

 گروه تدارکات

برای یکسال شیرین صالحی، مهرنوش باقری، سارا قنبری  

ا روی ب انجمن ستین صمیمانه از عباس زرین پور سپاسگزاری میکند که برای ششمین سال پیاپی دعوت ما را

.ردبرا آغاز و به پایان ت نشست سالیانه پذیرفت و با موفقیت جلسه برای ریاس گشاده  

Ordförande  عباس زرین پور     Sekreterare  غالم زیالیی      Protokolljusterare  علی فارسانی 
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