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ھيئت مديره :رضا زارع ،شھال حاجی پور ،سياوش اردو ،امير عمرانی ،شھناز رياحی و افشين زنگنه
ميھمانان :ماھور پورامين ،علی نوری ،مھوش پولکی ،تھمينه پورفرد ،رضا عمرانی و حجت بيرانوند
منشی :محمد حسين زاده
تنظيم کننده پروتکل :شھناز رياحی
در آغاز رضا زارع رئيس جلسه به شرکت کنندگان خوشامد گفت و شروع نشست را اعالم کرد
 -1در اين نشست امير عمرانی ھزينه ھای جشن مھرگان را برشمرد و ليست آنھا را در اختيار منشی جلسه گذاشت.
کل ھزينه اين جشن  19574کرون گزارش شده که ضميمه شماره  1اين پروتکل ميباشد.
 -2رضا زارع در مورد علت عدم استقبال کافی اعضاء انجمن از کنسرت گروه زربانگ که با ھمکاری ستين در
 Konserthusetبرگزار شد از شرکت کنندگان سئوال نمود .جوابھای متفاوتی در جلسه بيان شد از جمله:
گروه موسيقی برای ما ناشناخته بود  /تبليغات و اطالعات رسانی ما کافی نبود /بايستی افرادی را برای تماس با
اعضاء انجمن انتخاب ميکرديم تا گروه موسيقی را معرفی کنيم /ما ملت فرھنگ دوستی نيستيم! /انجمن ھای ديگر بليط
يک گروه ناشناخته را خيلی ارزان به اعضاء ميفروشند تا استقبال بيشتری بشود /ھمزمان سه برنامه ديگر در شھر
بود ،اکونومی مردم اجازه نمی داد ھمه برنامه ھا را بروند /پيشنھاد ھمکاری خيلی سريع پيش آمد و نتوانستيم روی آن
کار کنيم ...
در نھايت گفته شد که بايد در آينده پيش از اينکه برنامه ای را اعالم کنيم ،تجسسی داشته باشيم تا برنامه ما با کنسرت
و سمينارھای ديگری در شھر يوته بوری ھمزمان نباشد .ضمنا گفته شد که کار انجمن و مسئولين در خصوص گروه
موسيقی زربانگ ھيچ ايراد نداشته است.
ھمچنين گفته شد که مھم تر از ھمه اينھا ھمکاری و ھمياری اعضاء انجمن است که متاسفانه صورت نمی گيرد .يک
عضو عالقمند به ادامه کار انجمن ،بايد به برنامه ھا اھميت بدھد .حتی اگر به فالن موسيقی ھم تمايلی نداشته باشد ولی
برای اينکه پيشتيبان مسئولين و انجمن باشد بايد سعی کند که در برنامه اعالم شده شرکت نمايد .ھمه ايراد کار ما بی
تفاوتی اعضاء ميباشد که به زحمات و برنامه ريزی ھای مسئولين پاسخ دلگرم کننده ای نمی دھند.
 -3در خصوص جشن آينده انجمن )جشن يلدا( امير عمرانی گزارش داد که سالن
Axel Dahlströms Torg -ligger i stadsdelen Högsbo i södra Göteborg
را برای جمعه  21دسامبر از ساعت 16.00تا  24.00برای اين جشن با قيمت  1360کرون رزرو کرده است .وی گفت که
اين سالن دارای سن ميباشد و گنجايش نھايی آن  120نفر است .ھيئت مديره تصويب کرد که جشن يلدا در اين سالن انجام گيرد.

 -4در مورد نامه به شرکت ساختمانی  Balderو فسخ بموقع قرار داد لوکال انجمن نيز تصميم گرفته شد که رضا
زارع از طرف انجمن در فسخ قرارداد قديم و عقد قرارداد جديد با آنھا وارد مذاکره شود.
 -5جشن بزرگ نوروز را  23ماه مارس  2013در  Konserthusetبرگزار خواھيم کرد .صحبت ھايی در جريان است
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که جشن نوروزی ستين با جشن نوروزی کميته آتش )کميته چارشنبه سوری( شھر يوته بوری مشترکا در سالن بزرگ
 1200نفری اين محل برگزار شود .ما دو آلترناتيو خواھيم داشت:
يکم -جشن در سالن  1200نفر با ھمکاری کميته آتش
دوم -جشن در سالن  400نفری ويژه انجمن ستين
اگر آلترناتيو دوم عملی شود ،کنسرت ھوست مبلغ  40000کرون به ستين می پردازد .و ستين پس از کسر ھمه ھزينه
ھای جشن ،آنچه از درآمد باقی می ماند را به گروه موسيقی زاگرس )اسدپور/رحمانپور( که بصورت يک گرو 8-9
نفره اجرای موسيقی کنسرت نوروزی ستين را بعھده خواھند داشت می پردازد.
 -6دومين ھمايش »شعر و نوشته« به پيشنھاد راديو صبح شنبه در تاريخ  08دسامبر در سالن اجتماعات انجمن ستين
اجرا خواھد شد .ھيئت مديره اجرای اين ھمکاری بين انجمن ستين و راديو صبح شنبه را تصويب کرد.
 -7کارگردان تاتر آقای غفرانی فرد عالقمند است که با انجمن ستين در زمينه اجرای تاتر ھمکاری داشته باشد .ھيئت
مديره تصميم گرفت که ابتدا ايشان را به يک جلسه مشترک دعوت نمايد تا قبل از ھر تصميمی نوع کار و ھمکاری
مشخص گردد.
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