انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل شماره 02
تاريخ 29-05-2011
اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه  :طلعت نيازی ،شھال حاجی پور ،تھمينه پورفرد ،پرويز چھارلنگ ،آرمان زنگنه،
رضا شھرزاد و علی نوری.
در ابتدای جلسه پرويز چھارلنگ با اعضاء ھيئت مديره در خصوص مسئوليتھايی که برای سال آتيه پذيرفته بودند
گفتگو و تبادل نظر نمود.
اجاره لوکال -مسئوليت کامل لوکال به طلعت نيازی واگذار شد و يک دسته کليد ھمه اتاقھای لوکال به ايشان تحويل
گرديد.
ھيئت مديره تصويب کرد؛ کرايه يک شب لوکال جھت جشنھا و مراسم خصوصی برای اعضاء  300کرون و غير
اعضاء  600کرون باشد .اجاره کنندگان تنھا به سالن اجتماعات انجمن ،آشپزخانه و سرويس بھداشتی دسترسی خواھند
داشت .ضمنا افراد بايد زمان بوک کردن لوکال مبلغ  500کرون بيعانه پرداخت نمايند .پس از پايان مراسم چنانجه
سالن ،سرويسھای بھداشتی و آشپزخانه نظافت کامل شده باشد  500کرون بيعانه برگشت خواھد شد.
اتاق خياطی -تھمينه پورفرد مسئوليت سرو سامان دادن به اتاق خياطی فعلی را جھت استفاده نوجوانان بعھده گرفت.
فعال کردن جوانان  -طلعت نيازی مسئوليت بررسی امکانات جھت فعال کردن جوانان انجمن و مشارکت آنھا در برنامه
ھای پيش رو را بعھده گرفت.
اردوی تابستانی -ھيئت مديره تصويب کرد ،بھای بليط اردوی تابستانی انجمن که از دوشنبه  25تا چھارشنبه  27يولی
خواھد بود بشرح زير باشد:
بھاء بليط برای اعضاء بزرگسال  200کرون ،برای نوجوانان )زير  16سال(  100کرون و برای پناھجويان نيز 150
ميباشد.
 knytkalasجشنھای ُدنگی -در رابطه با اين جشنھا که ھرماه يکبار برگزار ميشود تصميم گرفته شد که بار يک
گروه  6نفره مسئوليت تدارکات و نظافت لوکال را تا پايان شب برعھده داشته باشد .اين گروه يا بصورت داوطلب و يا
طی ليستی که از طرف ھيئت مديره انتخاب و مراتب چند روز قبل از جشن دنگی به آنھا اعالم خواھد شد.
جشنھای ُدنگی )خود ميزبان( ھميشه در آخرين شنبه ھرماه از ساعت  19.30شروع و در ساعت يک بامداد پايان
خواھد يافت.
جلسه بعدی ھيئت مديره -يکشنبه  12ماه يونی بين ساعت  13.00تا  15.30تشکيل ميشود.

امضاء کنندگان پروتکل :علی نوری ،تھمينه پورفرد ،پرويز چھارلنگ ،آرمان زنگنه ،طلعت نيازی ،رضا شھرزاد،
شھال حاجی پور.
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