انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
Setin ideell kulturförening

پروتکل یکشنبه 2019-02-17

حاضران در جلسه:
هیئت مدیره :عباس کدخدا ،هوشنگ باقری ،داریوش فارسانی ،تاجیه موسوی ،غالم زیالیی
جانشین :اسفندیار کاظمی
بازرس :لطفی حیدری ،پرویز چهارلنگ
میهمان :شیرین صالحی ،مهرنوش باقری ،ماندانا باقری
موارد مطرح شده در این جلسه:
 1جشن ماهیانه در تاریخ شنبه  23فوریه ساعت  19.00برگزار خواهد شد.
 2پس دادن لوکال را شرکت بالدر طی یک ئی میل تایید کرده است .کلیه وسایل انجمن پس از تحویل
لوکال در اختیار انجمن باقی میماند
 3چهارلنگ و زیالیی در مورد نشست خود با مسئولین انجمن آتش (چارشنبه سوری) توضیحاتی
دادند و سپس هیئت مدیره تصویب کرد انجمن ستین در چارشنبه سوری شرکت کند .همچنین گروه
رقص بختیاری آمادگی خود را برای اجرای برنامه در این جشن اعالم کرد.
 4جشن بزرگداشت روز زن در تاریخ  10مارس بین ساعت  16.00تا  19.30در محل انجمن
میباشد .مسئول برنامه و هماهنگی این جشن پرویز چهارلنگ و ماندانا باقری هستند.
 5سازمان آ.ب.اف منتظر لیست های قدیم و جدید میباشد که باید در چند روز آینده تحویل داده شود.
 6اردوی تابستانی از جمعه  16تا یکشنبه  18اگوست  2019در محل اردوی سال  2017به آدرس
زیر تشکیل خواهد شد:
Råddehult Borås
()Råddehult ligger vid Hultafors ca 55 km från Göteborg och ca 13 km från Borås
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 7جشن نوروز انجمن در تاریخ شنبه  23مارس ساعت  19.00میباشد .شام از رستوران سفارش داده
میشود .مسئولیت ها در این جشن :خرید میوه و نوشابه ،الف کاظمی با کمک عباس کدخدا /سرویس و
چیدن میز نوروز ،گروه ماندانا باقری /مدیریت سالن ،داریوش فارسانی و هوشنگ باقری.
شام :سبزی پلو با ماهی  /زرشک پلو با مرغ
دی جی :شومن شهر «تیام»
بلیط :هموند  240غیرهموند  290نوجوان زیر دوازده سال  120کرون
محل جشن:
rum
Kortedala Forum
Tideräkningsgatan
415 10 Göteborg

رئیس جلسه  :مهرنوش باقری

تنظیم کننده پروتکل :اسفندیار کاظمی
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