انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
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دبيران حاضر در نشست :علی فارسانی ،لطف  حيدری ،طلعت نيازی ،مھرنوش باقری ،کامران پيامانی ،پرويز
چھارلنگ ،سياوش ارود
منشی :محمد حسين زاده
ميھمان  :علی نوری ،ماھور پورامين ،داريوش پوررستمی ،رضا زارع ،سارا قنبری ،مريم کھن ،آوا ترکی ،صديق
نيازی ،شيرين صالحی ،الھام جعفريان ،پری کسرائيان ،شھال حاجی پور
موارد زير در اين نشست گفتگو ،برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد
 -1گروه دبيران اجاره ماھيانه »راديو صبح شنبه با شما را« به ماھی  1100کرون تقليل داد .در مقابل اين سازمان
کليه کارھای چاپی ،آگھی ھای تبلغاتی ،تھيه و برش بليط جشنھای انجمن ستين را بطور رايگان انجام خواھد داد.
 -2در مورد جشنھای ماھيانه و ورودی  50کرون )پروتکل  15سپتامبر  ،(2013اين تصميم باطل و تا اطالع بعدی
جشنھا به ھمان صورت سابق اداره شوند .يعنی ھموندان خوراک خود را ھمراه داشته باشند با اين تفاوت که منبعد
جشنھای ماھيانه ورودی داشته باشند .ورودی ھموندان باالی  15سال  20کرون و ميھمانان نفری  50کرون تعيين شد.
 -3با خريد ترموس و قھوه جوش جديد موفقت گرديد .مھرنوش باقری و شيرين صالحی ماموريت يافتند که يک
بررسی انجام و نيازھای انجمن را به گروه دبيران گزارش کنند.
 -4پول لباسھای لری دوخته شده در ايران )چھار دست زنانه و دو دست مردانه( که طلعت نيازی تھيه کرده است پس
از ارائه مبلغ خرج شده از جانب وی پرداخت ميشود .تھيه اين لباسھا در پروتکل  30يولی  2013تصويب شده بود.
 -5در مورد گزارش دوره ھای آموزشی به آ.ب.اف ،شھال حاجی پور و طلعت نياز امروز در مورد ھمکاری باھم به
توافق رسيدند .امور اداری ستين يک ئی ميل به آ.ب.اف ارسال و از تعداد دوره ھای موجود را انجمن نزد آ.ب.اف
پرسش نمايد.
 -6پرداخت آبونه تلويزيون انجمن برای احيا کردن يکسال برنامه ھای ماھواره رد شد .اين خريد /ھزينه انجام نخواھد
شد.
 -7کسانيکه از اول اکتبر ھر سال به بعد در انجمن ھموند انجمن تمام سال بعد ھم حق عضويت آنھا معتبر است.
 -8انجمن بازنشستگان برميگردد و روزھای سه شنبه و پنجشنبه از سالن اجتماعات و آشپزخانه ستين استفاده خواھند
کرد که اينبار بايد قراردادی با آنھا نوشته شود .مبلغ  2000کرون در ھر ماه از آنھا بابت استفاده از لوکال گرفته
ميشود.
ضمنا بايد با سازمان راديوھا ) ام.ان.اف( ھم يک قرارداد اجاره نوشته شود.
 -9در مورد سيستم دو امضايی پرداخت ھا از صندوق انجمن ،علی فارسانی و لطف  حيدری به بانک ميروند و در
اين مورد تحقيق و بررسی خواھند کرد.
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 -10اجاق و يخچال سرھم قدمی که از آشپزخانه به دليل تعميرات برداشته شده و در اتاق خياطی نگھداری ميشود ،از
آن شرکت »بالدر« است و نبايد به کسی ھديه يا دورانداخته شود.
 -11درمورد جشن يلدا و تاريخ انجام آن که آدينه يا شنبه باشد تصميم مشخصی گرفته نشد .انجمن دو آلترناتيو در
مورد لوکال جشن نامبرده پيش رو دارد.
 -12علی فارسانی تقاضای گرفتن يک نفر ھمکار فاز  3را نوشته و آنرا به اداره کار رد کرده است.
رئيس جلسه :علی فارسانی
تنظيم کننده پروتکل :پر.يز چھارلنگ
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