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در انجمن ستين انجام گرفته است 2012آپريل  تا 2011مھم ترين کارھايی که از آپريل   

 

 جشنھا

   )ھردو طبقه(ساختمان انجمن  رن دجشن مھرگابرگزاری  
Kortedala forum در   برگزاری جشن شب يلدا   

 برگزاری جشن سده در سالن اجتماعات انجمن
 برگزاری جشن سال نو مي�دی درسالن اجتماعات انجمن 

Götaplatsen در  رشنبه سوریجشن چھادر دادن گروه رقصھای محلی انجمن شرکت   
Kortedala forum ر نوروز دسال نو و رگزاری جشن ب  

جشنھای دنگی  12 برگزاری - knytkalas ھرماه يکبار در لوکال انجمن -  
ندر سالن اجتماعات انجمسيزده ب برگزاری جشن  

 
 دوره ھای آموزشی

دوره آموزشی در دستور کار انجمن بوده که کل ساعات اين دوره ھای  41در سال گذشته حدود 
.ش شده استساعت گزار 2573آموزشی   

 

 سمينار و کنفرانس

 سمينار فرھنگی محمد خويشن در خصوص جمع آوری ترانه ھای لری
در سالن اجتماعات انجمن» تاراز«نمايش فيلم   

سخنران دکتر اسفنديار داوودی -سمينارھای پزشکی در محل انجمن  
مارس در لوکال انجمن 10ن در تاريخ روز زمراسم برگزاری   

گاھی اعضاء ازجھت با4 بردن آ    NTFبرگزاری سمينار ترافيک با ھمکاری سازمان 
  .از قوانين ترافيک و رانندگی

Säkerhet i trafiken پليس يوته بوری 
 سمينار در رابطه با اشنايی و معرفی ک�سھای خود شناسی 

  مارس  31ھمکاری صبح شنبه با شما ھمايش راديويی با
اپريل  28رنگاران بدون مرز شنبهسخنرانی و گفت وشنود رضا معينی از خب  

 اجتماعی
ی و پشتوانه مالی با ھمکار در انجمن با ھمکاری )3فاز( کارگر نفرو يک کارمند نفرکار يکادامه   

 . Arbetsförmedlingen و ABF 



 
در اين اردو. نفر 73با شرکت برگزاری اردوی تابستانی و پذيرايی از اعضاء انجمن بمدت سه روز*  
گفتگوی فرھنگی _رقص دست جمعی_موزيک_فوتبال _سوار شدن قايق ابی_ده روی پيا_رنج  طش

از جمله فعاليت ھای ستين شمرده می  در گروھای کوچک در رابطه با مسايل اجتماعی واجتمای
.شود  

 

 خريد وسايل جديد

 SAMSUNG RV520 خريد يکدستگاه کامپيوتر لپ تاپ مارک و مدل 
HP OFFICEJET Pro 8500A 910  خريد يکدستگاه ماشين کپی مارک و مدل 

 TRÅDLÖS عدد ميکروفن  4 خريد  
ی مختلف انجمنجشنھااستفاده در خريد يک دھل جھت   

 
 ساير فعاليتھا

ساکن  » مجذوب«ھمکاری، برنامه ريزی و کمک مالی انجمن برای دعوت از گرون موسيقی سنتی 
.برنامه اجرا ميکند  Konserthuset به يوته بوری می آيد و در  2012ماه مه  اين گروه در. ايران  

 

 وضعيت مالی انجمن
در صندوق انجمن موجود حدود يکصد ھزار کرون روزيکه ھيئت مديره فعلی انجمن را تحويل گرفت 

.ميباشدمبلغ  نزديک به ھمينامروز دارايی نقدی انجمن . بود  
 

 
 واقعيت تعداد اعضاء انجمن ستين
در سال جاری اما . بوده استنفر  220در سال گذشته  رده ھای سنیاعضاء ثبت شده انجمن در ھمه 

آپريل اعضاء واقعی ستين در پايان ماه  واريز شده بحساب انجمن،عضويت ھای با توجه به حق 
.نفر افراد نوجوان ميباشد 42نفر بزرگسال و حدود  110شامل  2012  
در خصوص پرداخت تماسھای مکرر  با وجود غيرفعال محسوب ميشوند چون اعضاء سال گذشته بقيه

.پاسخ مثبت نداده و بھمين جھت از ليست اعضاء اصلی ستين حذف شده اند ،حق عضويت  
 

 توضيحات ديگر
 تھيه و دوخت لباس رقص برای گروه رقص کرشمه و بندری

.اين گروه در جشن نوروزبرنامه خود را اجرا کرد. تشکيل گروه رقص کرشمه و بندری  

 
:ور پيشاھداف در  

 

 جشنھا

  برگزاری جشن مھرگان   
     برگزاری جشن شب يلدا



 برگزاری جشن سده 
 برگزاری جشن سال نو مي�دی 

 شرکت دادن گروه رقصھای محلی انجمن در جشن چھارشنبه سوری 
  نوروزبرگزاری جشن سال نو و 

ھرماه يکبار در لوکال انجمن  - knytkalas -  جشنھای دنگی  12برگزاری  
جشن سيزده بدر برگزاری   

 برگزاری اردوی تابستانی
 افزايش ک�سھای اموزشی برای بزرگسا4ن و نوجوانان 


