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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                                         03-11-2019   پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
 

ی، ا ، سارا داریوش فارسان  هیئت مدیره:  با سماوات فریتاجیه موسوی، ، کاظیم  فقنبر  
: عباس کدخد ا جانشی    
 بازرس: روزا نژادعسکر

 
، مهرنوش باقری، مریم ک: نمیهما  حیدری، غالم زیالنی

ا علمشایه، لطف  هن، سیاوش میبر
ین صالیح، اسفندیار داوودی، عیل افضیل، ماندانا باقری، سیامک ، ژالهسماوات، شب   

 
 موارد مطرح شده در این جلسه: 

 
ات با همکاری هی –لوکال ستی    1 ماده گردیده ئت مدیره و دوستان آلوکال پس از تعمب 

خانه خرید کیل نموده ان ا است. اعضاء هیئت مدیره در همی   راستا برای آشب   د. میبر
قید شود   پیشنهاد نمود که یک گزارش کتبر برای وی ارسال و در آن آ.ب.اف()علمشایه

ه به اندازه کاف  بوده است یا اینکه باید مقدا ات و غب  اضافه  به بودجه ری که بودجه تعمب 
عیی   بودجه گردد. وی تاکید کرد که گزارشات مرتب انجمن به آ.ب.اف تاثب  زیادی در ت

 ستی   دارد. 
 

( که قرار بود 2019دسامبر  21جشن یلدا ) ،هیئت مدیره تصمیم گرفت -جشن یلدا 2
   ،  در Medborgarhusetبرگزار شود، به یک رستوران انتقال داده شود. کدخدا، زیالنی

یکاظیم، سارا  . ند میباشطه و مسئول انتخاب رستوران و بسیر  قرارداد مرب قنبر  
 

 ب -نظافت لوکال 3
ی

هبر شدن این متاسفانه نظافت لوکال درست انجام نمیشود. چگونگ
 امر مورد برریس قرار گرفت. 

 
نت 4 نت لوکال منتقل و به اسم ستی   ثبت شده است.  -اینبر انیبر  
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د اما  یم تواند بطور مرتب در اختیار مستاجرین ستی   سالن کنفرانس  -سالن ها 5 قرار بگب 
زرو کرده در مورد سالن اجتماعات چنی   عمل نمیشود و مستاجرین بایسبر آنرا از پیش ر 

 باشند. 
ر»انجمن از  نام سایتطبق تصمیم هیئت مدیره  -سایت ستی    6

ُ
« ستی   »ه ب« ستی   ل

 setin.se تغیب  یافت. 
 
 

داعباس کدخ پروتکل:  تنظیم کننده             داریوش فارسان  رئیس جلسه :   
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