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05-02-2012تاريخ    

، علی نوری، آرمان زنگنهطلعت نيازی، تھمينه پورفردشھ
 حاجی پور، : اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه  

محمد حسين زاده: منشی  

، دارا ، عباس کدخدا، حجت بيرانوند، آذر د%ورافشين زنگنهسياوش اردو، اسفنديار داوودی، پری کسرائيان،  :ميھمان
)با تاخير(و امير عمرانی  فتح الھی  

 

  دشری و تصميم گيدر خصوص موارد زير صحبت در اين جلسه 


در  ستيناين کميته بابت شرکت گروه رقص . با کميته چارشنبه سوری شھر يوته بوری جلسه داشتيم: حاجی پور شھ
افشين زنگنه مسئول گروه . به انجمن ستين پرداخت می نمايد 15000تا  12000 ی بينشب چارشنبه سوری مبلغ

.اضا کرده استکرون برای اجرای برنامه امسال تق 4000مبلغ  ،موسيقی انجمن  

انجمن از نظر مالی به جايی رسيده است که ما بايد برای بچه ھايی که در انجمن زحمت می کشند : افشين زنگنه
موسيقی نيست بلکه برای ھمه آنھايی باشد که در اين انجمن  نيرو و انرژی می گروه برای  اين تنھا. پاداشی قائل باشيم

  .گذارند

فردا گروه رقص ھم چنين تقاضايی . پرداخت اين مبلغ به افشين و گروھش اع
م کردمخالفت خود را با  آرمان زنگنه
. خواھد داشت و به تدريج ھزينه ھای انجمن با% خواھد رفت  

اين وجه و اعتباری که از انجمن ما در جامعه ايرانی اين شھر است ت
ش تمام افرادی است که از : سياوش اردو

اما پرداخت به اعضاء نبايد باب بشود که در آينده ھرکس کاری کرد . ش می کنندخودشان مايه می گذارند و ت

.تقاضای مزد بکند  

شايد در آينده اين يک سيستم بشود که ھرکسی بابت کاری که ميکند . منھم با سياوش اردو موافقم: شھ
 حاجی پور
.تقاضای مالی داشته باشد  

چرا فقط بايد به کسانی که از بيرون . اصلی انجمن را بايد نگه داريمحرفھا ھمه درست است اما افراد : طلعت نيازی
ميآيند و موزيک می زنند به پردازيم ولی به افشين که ھميشه يار انجمن بوده است که مير سييم اين صحبتھا پيش می 

.بنظر من حق افشين و آرمان و رضا ھست که ھروقت برنامه اجرا می کنند پول بگيرند ؟آيد  

ما اص
 در نظر داشتيم که ھيئت . بايد کسانی که ھميشه يار انجمن ھستند يه فرقی با بقيه داشته باشند: ریعلی نو
.مديره يک کادويی به گروه موزيک بدھد و حا% اين قدردانی ھا بايد انجام شود  

ضی کارھا غير ما يه سری کارھا داريم که کارھای تخصصی است اما بع. برداشت من ھم ھمين است: عباس کدخدا
حق ھرکسی ھست  پاداش. او و آرمان از پايه ھای مھم انجمن ھستند .کار افشين يک کار تخصصی است. تخصصی

.اين بعنوان يک سنت بايد رعايت شود. که کار تخصصی برای انجمن ميکند  

ن مينيمم مبلغی است که ما اي. افشين ھميشه برای ما موزيک زده و ھيچوقت ھم تقاضايی نداشته است: اسفنديار داوودی
.ميتوانيم به افشين به پردازيم و حق اوست  
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به  را بابت اجرای موسيقی در شب جشن چارشنبه سوری) کرون 4000(ھيئت مديره تصميم گرفت که اين مبلغ 
.زنگنه پرداخت نمايدافشين   

لطفا در اين مورد . ی دريافت شودپيشنھاد شده است که در جشنھای داخلی از ميھمانان اعضاء ورود: شھ
 حاجی پور
.نظر بدھيد  

.بجای دريافت ورودی از ميھمانان، از اعضاء و ميھمانان ھردو پول ورودی دريافت شود: عباس کدخدا  

در اين جشن ھا اعضاء ھستند که ھيچ ھمکاری در . ما با خود اعضاء مشکل داريم و نه ميھمانان آنھا: حجت بيرانوند
بنظر . يشه يک گروه کوچک ھمه کارھای بعد از جشن را انجام می دھند و بقيه بی خيال ھستندھم. اين جشنھا ندارند

.من ھم از عضو و ھم از غير عضو بايد ورودی برای جشنھا دريافت شود  

راه حل اينست که ھر بار يکنفر مسئول جشن ھای دنگی بشود و ھمه کارھای بعد از جشن را انجام : حجت بيرانوند
.مبلغی از درآمد اين جشن ھا به آن فرد پرداخت شود. ھم بگيرد داده و پول  

.کرون ورودی دريافت شود 50از ميھمانان اعضاء در جشنھای دنگی ھر نفر مبلغ  ھيئت مديره تصميم گرفت که  

نيز صحبت شد و افشين زنگنه برای خريد اين ماشين   - که قب
 تصويت شده است -در مورد خريد ماشين ظرفشويی 
.ت آشپزخانه انجمن اقدام خواھد کردجھ  

.کرون افزايش يابد 500 به شبی - ھردوسالن -به اعضاء  اجاره دادن لوکال ھيئت مديره  تصميم گرفت که  

.آمده است که برای انجمن ستين سمينارھايی در خصوص ترافيک بگذارند   TNF پيشنھادی از اداره : شھ
 حاجی پور   

 
.اص
 جای اين سمينارھا در جشن ھای دنگی نيست و احتياجی به اين برنامه ھا نيست: عباس کدخدا  

 
در عين حال اين . ما خيلی از برنامه ھای انجمن استفبال نمی کنيم و بايد اين سمينارھا را داشته باشيم: اسفنديار داوودی

.من موافق اين سمينارھا ھستماينست که  .برنامه ھا برای انجمن ما درآمد ھم خواھد داشت  

.در تاريخی که بعدا مشخص خواھد شد داشته باشدتصميم گرفت که اداره ترافيک سميناری در انجمن ھيئت مديره   

ميکند اقدام  تخواھيم داشدر اين خصوص در محل انجمن  کهو سميناری  »روز زن«شھ
 حاجی پور در مورد ضمنا 
.نتيجه را در آينده به اط
ع ھيئت مديره خواھد رساندو   

.صحبتھايی شدنيز ه اين جشن را در رستوران بگيريم يا در جای ديگری در خصوص جشن نوروز و اينک  

. ما بايد برنامه غذا را از برنامه نوروز حذف کنيم: افشين زنگنه  

يکبار در سال بيشتر نوروز نيست و بگذاريد يکبار در سال . برنامه نوروز را در رستوران بگيريم: محمد حسين زاده
.ن زحمت در اين جشن شرکت کنند و ھمه کارھا بعھده رستوران باشدھمه مسئولين و اعضاء راحت و بدو  

.بايد از افراد خواسته شود که در اجرای برنامه ھا پا پيش بگذارند و ھمکاری کنند: دارا فتح الھی  

معمو% جشنھای نوروز ما در رستورانھا بوده اما ھميشه کمبودھايی وجود داشته و ھيچ رستورانی بی : طلعت نيازی
.بھتر است مثل جشن يلدا سالن اجاره کنيم و در ضمن غذا را ھم از برنامه حذف کنيم. کال نبوده استاش  

.خيلی بھتر خواھد بود و من  با حذف غذا موافق ھستمجشن در يک رستوران باشد : حجت بيرانوند  

داشتيم بسيار در آنجا يلدا را سالنی که جشن . بنظر من تنھا جشنی که بايد با غذا باشد جشن نوروز است: عباس کدخدا
.مناسب است  

. ی خواھد داشتترجشن بدون غذا دردسر کم. من با حذف غذا در جشن نوروز بسيار موافقم: آرمان زنگنه  

ما ميتوانيم نيروی خود را در عوض بيشتر. گرفته شود و بدون غذا باشد   Kortedala forum جشن در : افشين زنگنه  



________________________________________________________________________________ 

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 

.ده و بخصوص موسيقی جشن متمرکز کنيمروی برنامه ھای سرگرم کنن  

و  يک جشن خانوادگیاين  !ايده اينکه برنامه شام را از جشن نوروز حذف کنيم از کله تان بيرون بکنيد: امير عمرانی
.اينست که لطفا غذا را از برنامه حذف نکنيد. در جشن ھا با ھم غذا بخورندبايد بتوانند است و افراد خانواده  سنتی  

.گزار شودبر  Kortedala forum    سالن رو جشن د باشد ھيئت مديره تصميم گرفت که جشن نوروز بدون غذا

شما بد نبود از اعضاء انجمن در اين خصوص . اين باعث تاسف است که شما غذا را از جشن برداشتيد: اميرعمرانی
. نظر خواھی ميکرديد  

، بايد از ھمين حا% تصميم بگيريم که تاريخ برگزاری اين در خصوص جلسه مجمع عمومی ساليانه: شھ
 حاجی پور
.لطفا در مورد تاريخ برگزاری آن نظر بدھيد. جلسه کی باشد  

.تاريخ مناسبی برای اين جلسه ميباشد آپريل 29تاريخ : امير عمرانی  

مجمع عمومی  تصميم گرفته شد که برای اعضاء يک ئی ميل ارسال شود تا پيشنھادات و نظرات خود را در خصوص
.ماه مارس به انجمن ارسال دارند 29تا تاريخ   

.ل شودتشکيآپريل  22تاريخ روز يکشنبه جلسه مجمع عمومی انجمن در ھيئت مديره تصميم گرفت که    

برای خريد اين دستگاھا تصويب  36000در خصوص خريد دستگاھھای صوتی که قب
 پروتکل شده و تا مبلغ سپس 
.شده بود بحث شد  

.بودجه انجمن برای دستگاھای صوتی بسيار زياد است و لزومی ندارد%  40پرداخت بيش از : مرانیامير ع  

.خريد اين دستگاھھا صحيح نيست: دارا فتح الھی  

انجمن به . بله تصويب شده که اين دستگاھھا خريده شود ولی اوضاع اقتصادی را ھم  در نظر بگيريد: حجت بيرانوند
.دری بايد صبر کردق. اين پولھا نياز دارد  

.فع7 مسکوت بماند -باوجوديکه تصويب شده است –خريد دستگاھھای صوتی ھيئت مديره تصميم گرفت که   

 

.پايان يافت 16.00شروع شده بود در ساعت  13.00جلسه که از ساعت   

طلعت نيازی، تھمينه پورفرد، آرمان زنگنه و علی نوری ،شھ
 حاجی پور: امضاء کنندگان پروتکل  

 


