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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                                      2013-06-16   پروتکل

:دبيران حاضر در نشست  

ردو، کامران پيامانی، مھرنوش باقریعلی فارسانی، پرويز چھارلنگ، لطف  حيدری، سياوش ا  

طلعت نيازی: غايب   
 

  مھرنوش باقری: منشی
محمد حسين زاده: تنظيم کننده پروتکل  

 

شيرين صالحی ،)بازرس(اسفنديار داوودی:  ديگران  

 

 موارد زير در اين نشست گفتگو، برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد
کرون افزايش می  90000در صورت تمديد قرارداد، اجاره ساليانه . شودتمام مي 2013اکتبر  31قرارداد لوکال انجمن 

ھمراه با گروه دبيران تصميم گرفت تا زمانی که وقت باقی ھست دنبال لوکال مناسبتری باشيم تا در پايان اکتبر . يابد
فظ کرده و کسر بودجه را آلترناتيو ديگری ممکن نشد، لوکال فعلی را حچنانچه . مکان کنيمانجمن راديوھا به آنجا نقل 

.بايستی جبران کنيم از طريق ايجاد درآمد بيشتر برای  
در صورت باقی ماندن ما در اين لوکال، آنھا اجاره خود به ستين در اين نشست گفت که ) اف.ان . ام(مسئول راديوھا  

.افزايش دھند و نه بيشتر% 10را ميتوانند تنھا   

  
نيز در صورت ) امردادگان(علت فصل تابستان برگزار نخواھد شد و جشن يونیب) شھريورگان(جشن ماھيانه يولی 

.اگر ھوا مساعد نبود اين جشن نيز برگزار نخواھد شد .مساعد بودن ھوا در فضای باز انجام خواھد شد  
 

اف  . ان . برای ھميشه در اخيتار مسئول راديو ام) سالنھا+ ورودی يک و دو (کليد از کليدھای لوکال ستين  سه عدد
.قرار گرفت  

 
برای برگزاری اردوی تابستانی ستين بطور موقت پرويز چھارلنگ جايی را  –اردوی تابستانی ی برای پيشنھاد

يک زيرزمين که افراد ميتوانند با استفاده از کيسه خواب و + تخت وجود دارد  37در اين محل تنھا . رزور کرده است
آگوست  04ست تا يکشنبه آگو 02تاريخ اردو از جمعه . نفر ميباشد 50جمعا گنجايش اين محل . غيره در آنجا باشند

 خواھد بود

اردو . کرون معين کرد 300کرون ميباشد که گروه دبيران ھزينه اردو برای ھر نفر را  11500اجاره اين محل ھزينه 
.سال رايگان است اما آنھا حق استفاده از تخت را ندارند 6تنھا برای بچه ھای زير   

و برد، از آنجا برای اردوی چنانچه ظرف روزھای آينده آلترناتيو بھتری پيدا شود که بتوان ھموندان بيشتری را به ارد
.تابستانی استفاده خواھيم کرد  

 
يک پروتکل ويژه تنظيم و به بانک ارسال شود تا نام مسئولين قبلی و کسانی که حق  -حساب بانکی و مسئولين جديد

.ديد ستين جايگزين گرددجبرداشت از حساب انجمن را داشته اند حذف و نام خزانه دار و مدير مسئول   
 

انجمن به علی فارسانی مدير مسئول ستين و دوسای حساب  یاين نشست، کارت حساب بانکدر  -  Dosa  و کارت بانک
.به خزانه دار لطف  حيدری تحويل گرديد   

.کرون بوده است 114500در زمان تحويل اين مدارک، موجودی حساب ستين مبلغ   
 

.گردد يونی انجام می 29نشست بعدی گروه دبيران ستين در تاريخ   
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:امضاء کنندگان پروتکل  
مدير مسئول انجمن ستين -علی فارسانی  

منشی انجمن -مھرنوش باقری  

تنظيم کننده پروتکل – زاده حسين محمد  


