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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                                            06-10-2019  پروتکل 

 
ن در روز يكشنبه  برگزار شد. 13.00ساعت  2019 اكتبر  06جلسه هيئت مديره ستي   

 
ان در اين نشست  حاضن
وى ، تاجيه فارسانن ، اسفنديار كاظىم ، فريبا سماوات، سارا عدي هيئت مديره : داريوش
 موسوى و عباس كدخدا
 بازرس: رزا عسكرنژاد

 میهمانان : سياوش سماوات، اسفنديار داودى، لطفن حيدرى، و نيك كاظىم 
 

جلسه  نشست طبق موارد درج شده در ئیميل ارساىل پيش رفت. قسمت زيادى از وقت
 مهرگانضف تبادل نظر و گف

ً
و يلدا  تگو راجع به جشن هاى آينده انجمن مخصوصا

 صورت گرفت. 
ات يت تصميم گرفته شد كه به علت تاخب  در تعمب  خانه و  در نهایت با رأى اكبر ن آشب 

ن عدم استقبال كافن هموندان از جشن مهرگان كه )قرار بود در تاري    خ  اكتبر بر   05همچني 
ي رسىم اين  از برپاني

ً
نامه  جشن خوددارى شود و در عوض انجمن يك بر  گزار گردد( كال

كه به   گردهماني با ضف شام  در محل انجمن برگزار كند كه در آن از تمام افراد فعاىل
د اهداف انجمن يارى كرده اند قدردانن گردد. نمون ه اى از اين صورتهاى مختلف در پيشبر

خانه و اتا ن ات آشب   كار تعمب 
داده اند،  ق هاى انجمن را انجامافراد شامل : كسانن كه مجانن

ى را بدون هيچ چشم داشتى ب ن عهده دارند، گروه تمام رسگروه ها كه رسپرستى كالسهاى پايب 
ه نواخته اند و  موزيك نوا كه دربرگزارى كنرست كمك به سيل زدگان بصورت رايگان برنام

 همه عزيزانن كه به طرق مختلف انجمن را حمايت ىم كنند. 
ً
 كال

ا سماوات، تداركات براى اجراى اين برنامه كانديد شده اند ) سارا عديوى ، فريب يك گروه
 اىس كاظىم و رزا عسكر نژاد( 

ي و سازماندىه س اير موار الزم اين گروه داوطلب شد كه برنامه خريد، تهيه خوراك وپذيراني
 كنند. تاري    

ى
ي هماهنگ ند و با افراد ديگر اجراني  09خ مورد نظر  در اين شب را به عهده بگب 

 نوامبر انتخاب شده است. 
ت اين ئوليدر اين مورد دعوت نامه بصورت شخىص از افراد مزبور ارسال خواهد شد. مس

٠امر را عباس كدخدا بر عهده گرفته و به هيئت مديره گزارش ميكند  
 داريوش فارسانن مسئوليت تهيه موزيك را به عهده دارد. 
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ه شود  در مورد موسيفى اين شب قرار شد كه از اعضاء انجمن براى پخش موزيك استفاد
 موسيفى سنتى زنده خواهد بود. 

ً
 که احتماال

ي شد و راجع به هزينه لوكال این جشن و تدار  در مورد جشن يلدا هم كات گفتگو صحبتهاني
ن مقايسه اين هزينه ها با گزينه های ديگر مثال برگزارى جش ن يلدا در يك شد و همچني 

 .  رستوران همراه با شام و موسيفى
ايط احتماىل كنسل کردن ل ى راجع به رسر وكال به قرار شد اىس كاظىم اطالعات دقيقبى

ى و تصميمات بيشبى راجع به  جشنهيئت مديره گز  ارش دهد ، نتيجه گب  يلدا به جلسه  
 بعد موكول شد. 

 
 منشر جلسه: اىس كاظىم

 
 امضاء كنندگان: سارا عديوى و فريبا سماوات 
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