انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل  15سپتامبر 2013

Setin ideell kulturförening

دبيران حاضر در نشست :علی فارسانی ،پرويز چھارلنگ  ،لطفی حيدری ،سياوش اردو ،کامران پيامانی ،مھرنوش
باقری
منشی :محمد حسين زاده
ميھمان  :ميترا علمشاھی ،غزل چھارلنگ ،عباس کدخدا ،علی نوری ،کبرا کرم زاده ،غالم زياليی ،حجت بيرانوند
موارد زير در اين نشست گفتگو ،برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد
در ابتدا علی فارسانی شرايط ويژه مالی انجمن و اھميت نشست امروز را به شرکت کننده گان ياآوری کرد.
ميترا علمشاھی :مشکلی که االن داريم اينست که ستين قراردادی را امضاء کرده که ھرگز آنرا بطور کامل اجرا نکرده
)يعنی داشتن  5000ساعت دوره ھای آموزشی در سال( و اين مشکل آفرين شده است .شما در سال از آ.ب.اف مبلغ
صدھزار کرون کمک مالی دريافت می کنيد در حاليکه تقريبا ھيچ فعاليتی که در رابطه با تعھدتان باشد نداريد .اين
ايجاد می کند که ما در آينده قرارداد را بر مبنای فعاليت ھای شما بنويسيم
علی فارسانی :انجمن ستين امسال قطعا  5000ساعت را پر خواھيم کرد و دوره ھای جديد آموزشی ھم در راه است و
ضمنا انجمن فعاليت ھای خود را گسترش خواھد داد.
قرارداد لوکال و شرايط بالدر -ستين تا بحال بيش از  160000کرون در سال اجاره پرداخت نموده که حاال بيش از
 90000کرون ديگر در ھر سال به آن اضافه خواھد شد .شرايط جديد از اول نوامبر  2013خواھد بود.
پيامانی :االن راديوھا )ام.ان.اف( سردرگم ھستند که آيا باالخره شما در اين لوکال می مانيد يا خير؟ در نشست قبلی ھم
گفتيم که ام.ان.اف در رابطه با اضافه اجاره ستين ،تنھا  10درصد کرايه فعلی خود را ميتواند باال ببرد و نه بيشتر.
رضا زارع :قرارداد اصلی انجمن با بالدر  300000کرون در سال ميباشد و نه  160000کرون .ستين در سالھای
گذشته تخفيف قابل توجھی از »بالدر« گرفته است که اين شرکت ديگر حاضر به دادن آن نيست .ماليات مستغالت يا
 Fastighetsskattکه در فاکتور اجاره می آيد پولی ست که مستقيما به حساب دولت ميرود و شرکت ساختمانی
در مقدار آن دخالتی ندارد.
 Indextillägg hyraنيز در رابطه با تورم پرداخت ميشود .با تمام اين احوال بھتر است که ما پيشنھاد خود را
) 90000کرون اضافه اجاره مساوی در ھرسه سال آينده( به بالدربدھيم چون جای ارزانتری بھرحال گير نخواھيم
آورد .ضمنا يک قرارداد رسمی اجاره جديد ھم با سازمان ام.ان.اف بسته شود تا کارھا قانونی باشد و موضوع برای
ھردو طرف قضيه روشن.
پس از اظھار نظر تنی چند از ديگر شرکت کننده گان در اين زمينه ،گروه دبيران موارد زير را تصويب نمود:
 -1پيشنھاد رضا زارع يعنی قرارداد سه ساله جديد با سالی  90000اضافه اجاره به بالدر اطالع داده شود.
 -2بخاطر شرايط مالی انجمن ،در اولين فرصت قرارداد با شرکت »بوھوس استد« فسخ و پس از آن نظافت لوکال را
خودمان انجام دھيم .در اين مھم راديوھا ھم بايستی کمک و ھمکاری نمايند.
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 -3جشنھای ماھيانه در آينده فرم جديدی می گيرند .گروه آموزش آشپزی انجمن خوراک الزم اين جشنھا را با ھزينه
انجمن برای ھمه ھموندان شرکت کننده در جشنھا طبخ و تھيه خواھد کرد .در عوض ورودی  50کرون برای ھمه
اجباری خواھد بود.
 -4دستمزد ساليانه  2500کرون به مدير فنی سايت انجمن )امير ختايی( نيز تصويب شد .حيدری خزانه دار اين پول
را که برای زمان سپتامبر  2013تا آگوست  2014ميباشد ،بحساب امير واريز می کند.
 -5شھناز رياحی کماکان سرپرست لوکال و اجاره آن به ھموندان خواھد بود .ضمنا مبلغ تغييری نخواھد کرد
و ھمان  500کرون برای ھر شب باقی می ماند.
 -6آئين نامه داخلی برای اجاره کننده گان لوکال ،وسايل صوتی ،ظروف انجمن و غيره توسط پرويز چھارلنگ تھيه
خواھد شد.
 -7گروه دبيران ستين حداقل يک دوره آموزشی بعھده داشته باشند ضمنا ھميشه در نشست ھا و ديدارھا در مورد دوره
ھای آموزشی گفتگو و پی گيری ھای الزم بشود.
 -9کالس ورزش زومبا -يکشبنه ھا خواھد بود .ساعت آنرا سرپرست گروه )مھوش پولکی( مشخص و به اطالع می
رساند.
 -10سھيال حبيبی دوره آموزش آشپزی را از اين ھفته شروع می نمايد .درضمن شنبه ھای آخر ماه تھيه خوراک جشن
ماھيانه را ھمراه با تيم خود بعھده خواھد داشت .ھماھنگ کننده دوره دوچرخه سواری کبرا کرم زاده و ھماھنگ کننده
کالس شنا علی نوری انتخاب شدند.
 -11سايت انجمن محلی برای نيازمنديھا نخواھد بود و در اين مورد ھيچ آگھی پذيرفته نمی شود .ضمنا وسايل انجمن
بطور کلی به ھموندان قرض داده نمی شود.
 -12پرداخت ھای عقب افتاده تلفن موبيل انجمن که شھال حاجی پور از حساب شخصی خود پرداخت کرده به وی
بازپرداخت گردد .خزانه دار انجمن پرداخت را انجام ميدھد .اين موضوع به اطالع بازرسان انجمن رسانده شود.
 -13قرار شد که در انجمن حداقل سالی دوبار فروش اجناس دست دوم ) (Loppisداشته باشيم .مسئولين اين کار
کامران پيامانی و کبرا کرمزاده خواھند بود.
ديگر موارد گفته شده:
رضا زارع :گروه دبيران برنامه ھای آتی خود را اعالم و اطالع رسانی کند که چه برنامه ھايی در دستورکار خود
دارد .ھمچنين الزم است که يک نفر از طرف ستين ھرشش ماه يکبار در جلسات راديوھا ) ام.ان.اف( شرکت کند و
نماينده ای از آنھا نيز در جلسات ستين حضور يابد.
پرويز چھارلنگ :جشن مھرگان انجمن طبق برنامه از پيش تعيين شده در تاريخ  04اکتبر در
Medborgarhuset Gamla staden

برگزار خواھد شد .محاسبه کل ھزينه ھا و تعيين مبلغ بليط جشن و غيره در دوسه روز آينده به اطالع گروه دبيران
ميرسد.
ضمنا موارد زير را نيز پرويز چھارلنگ در برنامه ھای فرھنگی انجمن گنجانده است:
نمايش فيلم با ھمکاری ناصر زراعتی ،ھمايش شاھنامه و سمينار حافظ با ھمکاری سعيد اوحدی
نشست گروه دبيران در ساعت  19.30پايان يافت
امضاء کننده گان پروتکل :علی فارسانی )رئيس جلسه( محمد حسين زاده )منشی جلسه(
پرويز چھارلنگ )تنظيم کننده پروتکل(
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