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Setin ideell kulturförening

ن
حاضان در جلسه:
قنبی ،تاجیه موسوی ،فریبا سماوات ،عباس کدخدا
هیئت مدیره :داریوش فارسان ،سارا ر
کبا کرمزاده ،سعید ستی ،لطف حیدری
زیالن ،ر
میهمان :سیاوش سماوات ،غالم ی
موارد مطرح شده در این جلسه:
 1تعمبات آشبخانه -پیشنهادی به رشح زیر برای انجام تعمبات کیل آشبخانه رسیده
است :برداشی کف آشبخانه ،نصب ر
کاش به دیوارها و کف و سایر تعمبات در ای
رابطه جمعا به مبلغ  15000کرون .ای هزینه فقط برای انجام کار است و هزینه مصالح
ساختمان را شامل نیم باشد .ضمنا حمل و دور ریخی مصالح فرسوده شامل ای پیشنهاد
نمیباشد و انجام ای کار بعهده انجم است .پیشنهاد دهنده کار تعمبات یادشده را از روز
دوشنبه  22ماه یویل  2019رشوع خواهد کرد .هیئت مدیره با قیمت و تاری خ رشوع کار
پیشنهاد دهنده و ادامه کار ای تعمبات موافقت نمود.
ضمنا فریبا ،سیاوش و لطف انتخاب نوع ر
کاش های آشبخانه را بعهده گرفتند .آنها پس از
انتخاب نتیجه را با هیئت مدیره در میان خواهند گذاشت.
کبا ،سیاوش ،غالم و عباس روز
 2تخلیه وسائل موجود در آشبخانه – فریبا ،تاجیه ،ر
یکشنبه  21یویل ساعت  10.00صبح به انجم میآیند که وسایل موجود را تخلیه کنند تا
کار تعمبات آغاز شود.
ی
 3همکاری در امر موزیک -سعید ستی آمادگ خود را برای انجام امور موزیک و کارهای
فن در انجم اعالم کرده است.
 4اردوی تابستان -هیئت مدیره در خصوص تقسیم کارها در روزهای اردوی تابستان
ی
گفتگو نمود .چگونگ برنامه کارها بزودی بوسیله ین میل به اطالع خواهد رسید .ضمنا
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تصویب شد که میهمانان/هموندان که برای دیدار موقت به اردو میآیند هر نفر 100
کرون برای هر وعده خوراک پرداخت بنماید.
 5تعمبات یگ از اتاق ها -نظر به اینکه ستی بزودی مستاجر جدیدی خواهد داشت،
باید تعمبان در اتاق مورد نظر پیش از تحویل آن صورت بگبد .ضمنا انجم «ویت
وایت» در نظر دارد یگ از اتاقهای مورد اجاره خود را به ستی پس بدهد.
ُ
( Domän 6دامنه اینبنن) سایت ستی لر -از حمید شجاع به داریوش فارسان
منتقل خواهد شد .ضمنا نام
«»setinlor.com« kommer att ändras till »anjomanesetin.com
یک پروتکل در ای خصوص نوشته شده تا به رشکت  one.comارسال شود
ی
 7کمک به سیل زدگان ایران -عباس کدخدا گزار رش از چگونگ ارسال کمک های نقدی به
سیل زدگان ارائه نمود .ضمنا انجم ترکم ها باید یک حساب بانگ به ستی بدهد تا
سهم ستی (به مبلغ  2250کردن) بابت اجاره لوکال اجرای برنامه مشبک همیاری با سیل
زده گان به آنها پرداخت شود.

قنبی
زیالن من رش :سارا ر
رئیس جلسه  :داریوش فارسان تنظیم کننده پروتکل :غالم ی
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