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نشست ساليانه انجمن ستين برای گزينش گروه دبيران يکشنبه  02يونی 2013
نشست ساليانه انجمن ستين پس از دوھفته تاخير )بعلت به حدنصاب نرسيدن ھموندان در نشست اول( در
ساعت  17.00کار خود را شروع کرد.
در ابتدا رضا زارع مدﯾر مسئول ستين ضمن افتتاح نشست ،عباس زرﯾن پور را بعنوان رئيس جلسه پيشنھاد کرد
که با رای شفاھی شرکت کننده گان تصوﯾب شد .پس از آن دستورکار نشست )(Dagordning vid årsstämma
با رای گيری از ھموندان پيش رفت .غالم زﯾالﯾی نيز بعنوان منشی رای اعتماد گرفت و در کنار زرﯾن پور نشست
و شيرﯾن صالحی بعنوان منشی دوم برگزﯾده شد .بدنبال آن ماھور پورامين و حجت بيرانوند برای شمارش آرا
انتخاب گردﯾدند .ادامه دستورکار جلسه ھمراه با بحث ھای کوتاه و اظھار نظرات و پيشنھادات ھموندان بود که در
نھاﯾت ،موارد آمده در دستورکار نشست ،ﯾکی پس از دﯾگری تصوﯾب شدند.
در ادامه کار ،امير عمرانی )صندوقدار( گزارش مالی خود را به شرکت کننده گان ارائه داد و موجودی صندوق را در
اﯾن تارﯾخ مبلغ  63870کرون گزارش کرد .وی گفت که ھمه وضعيت سال مالی گذشته ثبت شده است و برای
تک تک ھموندان درضورت نياز قابل دسترسی ميباشد.
آنگاه بازرسان انجمن ،اسفندﯾار داوودی و دارﯾوش فارسانی نحوه بررسی و کنترل خود روی پرونده ھای مالی
انجمن را بيان کردند و کل درآمدھای  12ماه گذشته ستين را  688790کرون و کل ھزﯾنه ھای انجمن را در ھمين
مدت  740955کرون گزارش نمودند .داوودی و فارسانی ھمچنين طی گزارش رسمی )(Revisionsberättelse
عملکرد گروه دبيران )ھيئت مدﯾره( و صندوقدار را خوب توصيف کرده و کليه فعاليت ھای آنان را مطابق با مفاد
اساسنامه )بنياد نامه( انجمن ارزﯾابی نموده و تقاضای برائت آنان از مسئوليت را خواستار شدند.
نشست ساليانه تقاضای بازرسان را تصوﯾب و ھيئت مدﯾره را از مسئوليت برائت نمود.
سپس صدﯾقه و طلعت نيازی از گروه گزﯾنش کاندﯾد برای دبيران جدﯾد انجمن) (valberedningنحوه انتخاب افراد
برای کاندﯾداتوری ھيئت مدﯾره جدﯾد را بيان داشتند .منشی نشست غالم زﯾالﯾی اﯾن توضيح را داد که عالوه بر
ھفت نفر پيشنھاد شده گروه گزﯾنش ،اگر کسی در بين ھموندان بخواھد کاندﯾد شود ميتواند دست بلند کند.
پروﯾز چھارلنگ تنھا کسی بود که در اﯾن رابطه دست بلند کرد.
آنگاه بندھاﯾی از بنيادنامه انجمن با رای شفاھی ھموندان تغيير و اصالح شد و آنگاه ھشت نفر کاندﯾدھای دبيران
انجمن به معرفی خود پرداخنتد .سپس رای گيری آغاز و پس از استراحتی کوتاه نتيجه شمارش آرا و انتخابات
ھيئت مدﯾره )گروه دﯾبران( انجمن ستين به شرح زﯾر توسط رئيس جلسه اعالم شد
اعضاء اصلی گروه دبيران:
علی فارسانی با  45رای برای مدت دوسال
طلعت نيازی با  33رای برای مدت دوسال
پروﯾز چھارلنگ با  32رای برای مدت دوسال
لطفی حيدری با  32رای برای مدت ﯾکسال
سياوش اردو با  30رای برای مدت ﯾکسال
اعضاء جانشين:
کامران پيامانی با  26رای برای ﯾکسال
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مھرنوش باقری با  25رای برای ﯾکسال
–————————
ساﯾر مسئولين انتخاب شده انجمن برای ﯾکسال آﯾنده
بازرسان  :دارﯾوش فارسانی ،اسفندﯾار داوودی
گروه گزينش کانديدھا سال  :2014غالم زﯾالﯾی ،صدﯾقه نيازی ،شھال حاجی پور
گروه بازنگری و تغييرات بنيادنامه :حجت بيرانوند ،طلعت نيازی ،شھال علمشاھی ،عباس کدخدا ،لطفی حيدری
امضاء کنندگان پروتکل نشست ساليانه انجمن ستين
 Ordförandeرئيس – عباس زرﯾن پور
 Sekreterareمنشی  -غالم زﯾالﯾی
 Protokolljusterareتنظيم کننده پروتکل -محمد حسين زاده
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