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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                                            17-11-2019  پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
 

ماوات فریبا ستاجیه موسوی، ، اسفندیار کاظیم ،داریوش فارسان  هیئت مدیره:   
: عباس کدخدا   جانشی  

ازرس: روزا نژادعسکرب  
 

ین: نمیهما صالیح هوشنگ باقری، ماندانا باقری، مهرنوش باقری، عیل افضیل، شی   
 

 موارد مطرح شده در این جلسه: 
 

نموده   تمام مدارک الزم جهت تحویل به سازمان آ.ب.اف را تکمیل -به آ.ب.افگزارش  1
یل به  ررای تحو که در هفته جدید ارسال میشوند. ضمنا همه فرمهای مربوطه نی   

  را به عهده دارد.  امور آ.ب.اف آماده گردیده است. فریبا سماوات مسئولیت این 
 

 14 توافق به عمل آمده که جشن یلدا در تاری    خ« کندو»با رستوران  -جشن یلدا 2
وع جشندر این رستوران ررگزار گردد.  2019دسامیر  خواهد رود.  19.00 ساعت شر

باقال پلو با  غ و زرشک پلو با مر  تهیه شود،شد که دو نوع شام به این شکل جزئیات قرارداد 
میهمانان میتوانند ییک از دو نوع را رزرو کنند.  گوشت.   

/ بچه ها، بازنشستگان، پناهجویان 280کرون/ غی  عضو   250قیمت بلیط:  اعضاء 

 ) کرون  150)عضو ستی    
در رابطه یره میباشند. هیئت مد عسکر مسئول کل تدارکات جشن فریبا سماوات و رزا نژاد
  با جشن یلدا یک جلسه ویژه ررگزار خواهد کرد. 

 
ا علمشایه )آ.ب.اف( داشیر  یک رر  -گفتگو با آ.ب.اف  3 نامه کامل ررای در گفتگو با مییر

، سارا عد یوی ررنامه ترمهای آموزشر در ستی   مطرح شد. فریبا سماوات، داریوش فارسان 
اهند کرد. در این رابطه تنظیم و به آ.ب.اف ارائه خو ای    
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ما وظایف این میهمان  در مجموع خییل خوب ررگزار شد ا -ارزیانر میهمان  شام ستی    4

. باشد  مشخص شدهدر این گونه ررنامه ها بایستر رهیر و  واضح تر  مسئول افراد   
 
 

ن           غالم زیال پروتکل:  تنظیم کننده                     فریبا سماواترئیس جلسه :   
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