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افتتاح کنگره ساليانه انجمن ستين
کنگره ساليانه انجمن ستين جھت انتخاب ھيئت مدﯾره طبق برنامه در ساعت  14.00کار خود را شروع
کرد .در ابتدا شھال حاجی پور مدﯾر مسئول انجمن جلسه را افتتاح نموده و اعالم کرد که تعداد شرکت
کننده گان در کنگره به حد نصاب قانونی رسيده و انجام انتخابات بالمانع ميباشد .آنگاه از رئيس جلسه
عباس زرﯾن پور خواست تا ھداﯾت جلسه را بعھده بگيرد .زرﯾن پور محمد حسين زاده را بعنوان منشی
جلسه پيشنھاد و از اعضاء رای اعتماد گرفت.
بدنبال آن علی فارسانی بعنوان  Protokolljusterareانتخاب و صدﯾقه نيازی و مھوش پوالکی وظيفه
شمارش آرا را بعھده گرفتند.
سپس دستورکار جلسه )(Dagordning vid årsstämmaبند به بند با رای گيری شفاھی از اعضاء
پيش رفت که ھمراه با بحث ھای کوتاه و اظھار نظرات و پيشنھادات اعضاء ،موارد آمده در دستورکار
جلسه ﯾکی پس از دﯾگری تصوﯾب شدند .در اﯾن رابطه بند 8ب اختصاص به پروﯾز چھارلنگ و لغو عضوﯾت
وی در ھيئت مدﯾره فعلی داشت .چھارلنگ در دفاع از خود و غيرقانونی بودن حکم تعليق خود در ھيئت
مدﯾره فعلی ،به رئيس جلسه و اعضاء حاضر در چند نوبت توضيحاتی داد که بازرسان انجمن در مقام
پاسخگوﯾی برآمدند .درنھاﯾت عباس زرﯾن پور )رئيس جلسه( موضوع را به رای کتبی اعضاء گذاشت.
سئوال برای رای گيری چنين مطرح شد:
»آﯾا ھيئت مدﯾره در دادن حکم تعليق به پروﯾز چھارلنگ درست عمل کرده ﯾا کار آنھا برخالف اساسنامه
انجمن بوده است؟«
که رای مخفی اعضاء چنين نتيجه داد که ھيئت مدﯾره در اﯾن خصوص درست عمل کرده است .در رای
گيری بعدی ،اعضاء انجمن به ادامه تعليق چھارلنگ رای منفی دادند و بدﯾن ترتيب تعليق وی برداشته
شد.
در ادامه جلسه بازرسان انجمن )کامران پيامانی و امير عمرانی( وضعيت مالی و موجودی صندوق
را مبلغ  116035.78کرون اعالم کردند .آنھا ھمچنين طی گزارش رسمی خود)(Revisionsberättelse
عملکرد ھيئت مدﯾره و صندوقدار را خوب توصيف کرده و کليه فعاليت ھای آنان را مطابق با مفاد
اساسنامه انجمن ارزﯾابی نموده و بدﯾن ترتيب برائت آنان از مسئوليت را اعالم نمودند.
در ساعت  15.30تنفس کوتاھی داده شد.
در ادامه جلسه اسفندﯾار داوودی و سياوش اردو ،مسئولين انتخابات) (Valberedningبه معرفی
کاندﯾدھا پرداختند و سپس ﯾازده نفر کاندﯾد عضوﯾت در ھيئت مدﯾره خود را خيلی کوتاه به حضار معرفی
کردند و رای گيری برای انتخاب ھيئت مدﯾره جدﯾد ستين آغاز شد.
اعضاء کاندﯾداتوری ھيئت مدﯾره ستين در سال  2012-2013عبارت بودند از:
رضا زارع ،لطفی حيدری ،سياورش اردو ،شھال حاجی پور ،مھوش پولکی ،پروﯾز چھارلنگ ،شھناز
رﯾاحی ،کامران پيامانی ،افشين زنگنه ،علی نوری و امير عمرانی.
نتيجه انتخابات پس از رای گيری و با نظارت کليه شرکت کننده گان بشرح زﯾر اعالم شد:
پنج عضو اصلی انتخاب شده ھيئت مدﯾره انجمن ستين برای ﯾکسال آﯾنده به ترتيب اکثرﯾت آرا:
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رضا زارع با  46رای ،کامران پيامانی با  38رای ،شھال حاجی پور با  36رای ،سياوش اردو با  33رای و
امير عمرانی با  31رای
دو عضو جانشين ھيئت مدﯾره:
افشين زنگنه با  22رای و شھناز رﯾاحی با  17رای
بازرسان انتخاب شده انجمن:
دارﯾوش فارسانی و اسفندﯾار داوودی
مسئولين انتخابات )(Valberedningسال آﯾنده:
صدﯾقه نيازی ،غالم زﯾالﯾی و طلعت نيازی )(Sammankallande
اعضاء کميته بازنگری اساسنامه انجمن:
علی فارسانی ،ھلمند اربابی ،غالم زﯾالﯾی ،پروﯾز چھارلنگ و عباس کدخدا
کنگره در ساعت  18.00در ميان تشوﯾق و رضاﯾت اعضاء پاﯾان ﯾافت.

امضاء کننده گان پروتکل کنگره ساليانه انجمن ستين:
 Ordförandeرئيس جلسه :عباس زرين پور
 Sekreterareمنشی جلسه :محمد حسين زاده
 Protokolljusterareتنظيم کننده پروتکل :علی فارسانی
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