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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                               2013سپتامبر  29يکشنبه  -پروتکل  

امانیکامران پي طلعت نيازی، سياوش اردو، ،علی فارسانی، پرويز چھارلنگ :دبيران حاضر در نشست   
)لطفی حيدری، مھرنوش باقری: غائب(  
 

ع، سھي( حبيبی، علی نوری، رضا زارعباس کدخدا، پری کسرائيان، غزل چھارلنگ: ميھمان  
محمد حسين زاده: منشی  

 

 

:موارد زير در اين نشست گفتگو، برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد  
 

.شدتصويب است  اجاره لوکال برای سه سال آيندهديد شرايط ج که حاوی »بالدر«شرکت ساختمانی با  قرارداد -1  

 

اين قبيل بايد ھزينه و درآمد . پس از کسر درآمد برآورد شده استکرون  12611امسال  اردوی تابستانی ھزينه -2
.برنامه ھا در آينده حداقل يکسان باشد و انجمن ضرر نکند  

 

در برای فروش مسئولين ستين ھرکدام تعدادی بليط  ببعداز اين  بھتر است که وقع بليط جشن ھا،مفروش ب برای -3
.خواھد شدتجربه  برای اولين بار جشن يلدای آينده درروش اين . اختيار داشته باشند  

 

.در ماه اضافه ميشود کرون 500ستين تاکسی اجاره و % 10راديوھا از اول نوامبر اجاره  -4  

 

. ھرماه بصورت راپرت تھيه و نگه داری شودمالی داری تا گزارش برنامه ای خري ،بمظور ثبت امور مالی انجمن -5  

.با خزانه دار انجمن ھمکاری خواھد کرد    Bokföringsprogram för föreningar   خريدکامران پيامانی در  

 

 ستونمطلبی کوتاه در تسليت و  ی پيش بيايد، از طرف انجمنيبت ھموندان مصبرای چنانچه ببعد تاريخ از اين  -6

.نوشته شودسايت ستين لر بمنظور ھمدردی و احترام سمت راست   
 

که در پروتکل گذشته آمده (از ھموندان  ورودیدرمورد تھيه خوراک جشنھای ماھيانه توسط انجمن و گرفتن  -7
را ا ھموندان شرکت کننده در اين نوع جشنھآنھمه امکانات کافی برای تھيه خوارک آشپزخانه لوکال ، گفته شد که )است

دوباره به اين موضوع  نشست بعدی گروه دبيران تصميم گرفتند که در. ندارد بھمين جھت انجام اين کار ممکن نيست
.و راه حلی پيدا کنندبپردازند   

 

  .ساعت در سال است 5000ھدف رسيدن به . به شکل زير افزايش يافت سمينارھا دوره ھای آموزشی و -8

. ايشگری، سھي( حبيبی و طلعت نيازی دوره ھای خياطی، آشپزی و رقصحجت بيرانوند سرپرستی دوره آر  

Samhällsorientering kurs  علی فارسانی و پرويز چھارلنگ دوره آموزشی 

 سياوش اردو دوره ايمنی و آتش نشانی 

تن شرکت کننده 10طلعت نيازی و پری کسرائيان دوره دوچرخه سواری با حداقل   

ک(سھای روانشناسی وی در انجمن ستين را ازسر گيری ريبا مرادی تماس ميگيرد تا امکان پری کسرائيان با فضمنا 
 بررسی کند

 

نيازی ھمکاری نزديک ميکند طلعت  اف با.ب.جاجی پور در تکميل فرم دوره ھای آموزشی برای ارسال به آشھ(  -9
.باقی خواھد ماند اف.ب.ا آھمچنان رابط انجمن ستين بطلعت  اما  
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 10-  برای استفاده از خدمات يکنفر فاز3 ابتدا بايستی فرم intresseanmälan را پر کرده و به بخش ھای اداره کار در

  .را ارسال خواھد کردمربوطه فرم  و بررسیرا  موردعلی فارسانی اين . يوته بوری بفرستيم تا آنھا اقدام کنند
 

از ھنرمندان موسيقی اصيل که نفر  4 توسطيک کنسرت پيشنھادی از طرف طلعت نيازی مطرح شد برای اجرای  - 11
 .پيشنھاد اينست که آنھا در يوته بوری با ھمکاری انجمن ستين ھم برنامه بگذارند. در ماه نوامبر در اسلو برنامه دارند

.رفت و برگشت به اسلو ھزينهو پول  دستمزدھزار کرون  15 با شرط  

ای ھای يک چنين ھزينه ای را در بودجه خود ندارد و ثانيا چون در ھفته توضيحات دبيران چنين بود که اوA ستين ج
پرويز چھارلنگ و اما . غيرممکن استجشن مھرگان و يلدا را در پيش داريم امکان گذاشتن کنسرت در اين فاصله آتی 

.دچنين کنسرتی در آينده را بررسی خواھند کرگذاشتن يک سياوش اردو در اين مورد مذاکره و امکان   

 
 

» اسلپ«اردو يک سياوش . بايستی دور ريخته شوند در انجمن موجود است که يک اجاق+ مقداری خرت و پرت - 12

.تھيه ميکند و رضا زارع نيز ماشين می آورد تا اين وسايل را به خارج از انجمن ببرند  
 

که در پروتکل  - ھزينه اين لباسھا . که طلعت نيازی در ايران تھيه کرده است آماده استفاده ھستندلباسھای لری  - 13
.بايستی پس از اع(م مبلغ آن از حساب ستين به طلعت پرداخت شود -تصويب شده يولی 30  

 

نظر به اينکه نظافت لوکال از اول اکتبر بعھده خودمان است قرار شد که يک ليست تھيه  –برنامه نظافت ھفتگی  - 14
کارکنان راديوھا نيز در ليست گنجانده . نظافت شودستين مسئولين  شود تا ھردو ھفته يکبار لوکال توسط يکی از

.اين ھماھنگی را کامران پيامانی از طرف راديوھا می پذيرد .ميشوند  
 

. برای نشست بعدی تاريخی مشخص نشد .دقيقه پايان يافت 18.20نشست در ساعت   

 
علی فارسانی: رئيس جلسه  

طلعت نيازی: تنظيم کننده پروتکل  
 
 
 

 


