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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                                        16 پروتکل شماره       

 تاريخ 27-05-2012

.و افشين زنگنه  شھناز رياحی ،سياوش اردو رضا زارع، شھ� حاجی پور، امير عمرانی،: اعضاء حاضر  

دهمحمد حسين زا: منشی جلسه  

شھ� حاجی پور: تنظيم کننده  

.دستور کار جلسه توسط رضا زارع رئيس جلسه خوانده شد  

اردوی تابستانی   
.را مطرح کرد  Skara sommarland   زنگنه پيشنھاد گذاشتن اردوی امسال در محلافشين  

Hörnö شھناز رياحی سفر با کشتی. تشکيل اين اردو پيشنھاد کرد محل مناسبی برایرا   نيز جزيره رضا زارع   

که سال گذشته نيز در آنجا اردوی تابستانی ستين تشکيل شد را  Bockaberg Floda تفريحی و شھ� حاجی پور 
. پيشنھاد کرد  

 زمانو آنجا امکانات  ن ارگان ھا، ھزينه اجاره،ضمن تماس با ايبا0 توسط پيشنھاد دھندگان بررسی و  موردقرار شد ھرچھار 
.را به ھيئت مديره اط�ع دھند) در چه تاريخ ھايی ميتوانيم اردو داشته باشيم(  

 

فرج عليپوراحتما% کورش اسدپور و کنسرت   

را به رضا  تياراخھيئت مديره اين . در مورد دعوت از اين خوانندگان را نمودرضا زارع از ھيئت مديره تقاضای اختيار تام 
و نيتجه کنسرت و ساير امور را بررسی زمان ھزينه ھا، و نموده شروع به تماس با اين ھنرمندان زارع داد تا او از ھمين حا0 

پس از انجام شد و ضمنا تصميم گرفته شد که اگر اين کنسرت  .به ھيئت مديره اط�ع دھدقبل از تصميم گيری نھايی کار را 
.ھديه شوددرآمد به ھنرمندان دعوت شده آن  ،باقی ماندپولی  اين پروژه یھاپرداخت ھزينه   

 
 جشن ھای خودميزبان و کنفرانس ھا

تا ھميشه  نمايند یبه نوبت مسئوليت پذير اعضاء فعالباشد و ھا برنامه اين شد که ھربار يکنفر مسئول شروع و پايان  تصويب   

Excel تھيه و نام مسئولين و تاريخ   يک فايلبرای اين منظور  .از اعضاء انجمن نباشد خاصعھده يک يا چند نفر به کارھا  

.تاريخ ھا برنامه در آن ثبت شود   
 

. جشن خودميزبان بعدی در پايان ماه سپتامبر باشداولين ضمنا قرار شد که   

 

 Lokal uthyrning با عنوان در خصوص اجاره دادن لوکال نيز تصميم گرفته شد که در سايت انجمن يک بخش   

. برای اط�ع ھمه اعضاء منتشر شود   Regler o Villkor ز و شرايط و نکات اجاره لوکال با» اجاره لوکال«يا    

  .مجانی استفاده کنندبطور  تصميم گرفته شد که اعضاء ھيئت مديره بتوانند ھر سال دو مرتبه از لوکال ھمچنين
 

Konserthuset مه مه  12 –گروه مجذوب  کنسرت ايرج رحمانپور ومسائل مالی   

طبق شرايطی که اما  .کرون به حساب انجمن ستين واريز کرده است 12000مبلغ در اين رابطه اف .ب.سازمان آ: امير عمرانی
برنامه ريز اين (الھی دارا فتح اين بدان معنی است که. استفاده از اين پول بايستی با ارائه صورتحساب باشد ،مطرح کردهاف .ب.آ

به صندوقدار انجمن ستين ارائه را  ی خودھزينه ھااصلی  ھایصورتحساببايستی  دريافت کمک مالی از ستين،برای  )کنسرت
.دھد  

باعث شد که متاسفانه تنھا يک کارآمد برنامه اجرا کنند ولی عدم مديريت  شھراين گروه موسيقی قرار بود در چند : افشين زنگنه
پرداخت شود و نه به دارا فتح کرون مستقيما به ھنرمندانی که از ايران آمده  12000من معتقدم که بايستی اين . دوشبرنامه اجرا 

.اين کنسرتالھی برنامه ريز   
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 انجمنمالی ت عھدابخش تتا  دداشته باش برنامه ريز کنسرتجلسه مشترکی با انجمن ستين بھترين راه حل اينست که : اميرعمرانی
  .خاتمه يابدبرای ھميشه و اين موضوع  روشن ياد شده کنسرتبا در رابطه 

ميتوانم جلسه پيشنھادی امير عمرانی مورد بکلی مخالف ھستم ولی در  برنامه ريز کنسرتبه  پرداخت پولمن با : رضا زارع
کنسرت دريافت اين آمد ما ھنوز ھيچ گزارشی در خصوص ھزينه ھا و در توجه داشته باشيد که. باشم آن نيکی از شرکت کنندگا

.نکرده ايم  

 اعضاء جديد در انجمن ستين
 .پيشنھاد ميکنم که تا اط�ع ثانوی ھيچ عضو جديدی نگيريم  .داردعضو فعال  170 انجمن در حال حضر: محمد حسين زاده

.کاری به اھداف ما ندارنداعضاء جديد معمو0 برای استفاده از امکانات انجمن عضو ميشوند و   
 

من پيشنھا ميکنم که در اين خصوص انجمن سياستی را پيش بگيرد و آن اينکه رسما اع�م شود که ھر عضو جيد : عمرانیامير 
.از امکانات انجمن ستين استفاده نمايدبتواند تا  دبايستی حداقل دوماه عضو انجمن بوده باش  

.پيشنھاد امير عمرانی به تصويب ھيئت مديره رسيد  

  .ين مسئله بايد توسط ھيئت بازنگری اساسنامه بررسی و تصميم گيری شودااما در دراز مدت : رضا زارع

.برگزار خواھد شد 13.00ساعت  يونی 24جلسه آينده ھيئت مديره در تاريخ   

  .پايان يافت 15.10جلسه امروز در ساعت 

 

 امضاء کنندگان پروتکل:

Reza Zare –ordförande         Shahla Hajipour- justerare       Mohammad Hossainzadeh - sekreterare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 

E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400/Mobil 0733 484 018           Orgnr:  802441-2929 

: پروتکل نامضاء کنندگا  

Reza Zare –ordförande         Shahla Hajipour- justerare       Mohammad Hossainzadeh - sekreterare 


