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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                              2014 نوامبر 02يکشنبه  پروتکل   

ی علی، اسفندیار داوودی، طلعت نيازی، پرویز چھارلنگ، عبدالرزاق حسن -حاضر در نشست دبيران
)بازرس(، داریوش فارسانی  )جانشين( افشين زنگنه و مھرنوش باقری، فارسانی  
محمد حسين زاده -منشی  

 
)غير عضو(منصور حسينی جعفر کاویانی،  )عضو انجمن(باقری ماندانا -ميھمان  

 
 موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصميم گيری شد 

 
 

 Medborgarhuset Gbg دسامبر در  20 ھيئت مدیره تصویب کرد که جشن یلدا در تاریخ -یلداجشن   
 18جشن حدود  ھزینهدر نھایت . زیادی شد ھای بحثدر باره چگونگی برگزاری این جشن . برگزار شود
 . فروش بليط به صندوق برگردده از محل ھزین برآورد شد که ھيئت مدیره اميدوار است اینھزار کرون 
 )شين زنگنه، طلعت نيازی، اسفندیار داوودی، رزاق حسنی و پرویز چھارلنگاز افمتشکل (یک کميته 

. به اط\ع ميرسانند را رسی و نيتجهابعاد جریان را بر  
 

Länsförsäkring & Wasa Larm 
مسئول امور اداری یپرو تماس قبلی خود با دو سازمان باj تماس ميگرید تا در خصوص پائين آوردن 

بيمه شرکت یک آلترناتيو ھم این ميتواند باشد که . ر انجمن مذاکره کندھزینه ساليانه زنگ خط
درسال از ھزینه ھای  5500را ب\مانع بداند که در آن صورت حدود  در لوکال برداشتن زنگ خطر دزدی
.انجمن کسر خواھد شد  

 
و فاکتور  خریداری آموزش انگليسیجلد کتاب  8انجمن  مسئول امور اداری -ساده انگليسیزبان دوره 

.اف ارسال می کند.ب.را به سازمان آ  
 

اف .ب.بليط کنسرت که به آ 60طلعت نيازی در خصوص زمان پرداخت پول  - بليط ھای کنسرت ترنم
.اف تماس خواھد گرفت.ب.فروخته شده با مسئول مربوطه در آ  

 
برای رادیوھای ساکن در ھيئت مدیره تصميم گرفت که از اول سال آینده اجاره نامه  - قرارداد با رادیوھا

.طرفين برسدلوکال ستين تھيه و به امضاء   
 

طلعت نيازی، داریوش فارسانی و محمد حسين زاده این گزارشھا را در  - گزارش دوره ھای آموزشی
.اف ارسال شود.ب.طول ھفته آینده تھيه می کنند تا به آ  

 
Basår praktikanter 

بين ستين و انجمن ایرانی رسانه ھا در خصوص شتن قرارداد اسفندیار داوودی و علی فارسانی برای نو
.موضوع باj با کامران پيامانی تماس خواھند گرفت  

 
ع\قمند است برای ) ساکن ھلند(یکی از محققان زبان و فرھنگ بختياری  - سخنرانی در ستين

.اسفندیار داوودی با ایشان تماس خواھد گرفت. سخنرانی در انجمن ستين به سوئد بياید  
 

به پيشنھاد افشين زنگنه و تصویب ھيئت مدیره، یک گروه موسيقی بختياری  -دعوت از گروه موسيقی
امور  زنگنه ھماھنگیافشين . سال آینده مي\دی به دعوت انجمن ستين به سوئد می آیند نيمهدر 

.خواھد داشتبه خوانندگی رضا صالحی را به عھده  )ھشت نفره(این گروه  مسافرت  



 

________________________________________________________________________________ 

Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 

E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400                                                 Orgnr:  802441-2929 

 
 

ھای روز دو رساندن آن به استاندارسایت انجمن  فنی شکل بيرونی تغييرات -بازسازی سایت ستين لُر
.خواھد ماند خود تا اط\ع بعدی به شکل فعلیسایت سيتن لُر ن جھت بھمي. تصویب نشد  

 
که دو نفر از آموزگاران قدیمی ) کاویانیجعفر توسط (پيشنھاد شد  -دعوت برای سخنرانی

کميته ای متشکل از پرویز چھارلنگ، داریوش . مسجدسليمان برای سخنرانی به سوئد دعوت شوند
با نظر ھيئت  وينه این دعوت و ھزینه ھای مربوطه یک ارزیابی انجام فارسانی و اسفندیار داوودی در زم

.پاسخ ميدھند به پيشنھاد دھنده مدیره،  
 

 براییک گروه موسيقی  که) آھنگساز توسط منصور حسينی(پيشنھاد شد  -تشکيل گروه تک نوازان
ای شھر برنامه اجرای کنسرت با تم ایرانی به آھنگسازی خود وی تشکيل شود تا در یکی از سالنھ

چھارلنگ و افشين زنگنه با ھنماھنگی اسفندیار داوودی نشستی با این آھنگساز خواھند . اجرا کند
.داشت و جواب نھایی را تا اواسط دسامبر با نظر ھيئت مدیره به وی ميدھند  

 
پائيز برنامه ھای زیر در طول ) مسئول فرھنگی(با ھماھنگی پرویز چھارلنگ  -برنامه ھای تصویب شده

:اجرا خواھد شد  
 
کوتاه ھای داستانینمایش فيلم -16.00تا  15.00    نوامبر ساعت 16 یکشنبه*  
نشست ادبی َدمی با حافظ -20.00تا  18.00    نوامبر ساعت 29    شنبه*  
بزرگداشت سيمين بھبھانی – 20.00تا  18.00دسامبر ساعت  06    شنبه*  

Medborgarhuset Gbg جشن یلدا در  – 24.00تا  19.00بر ساعت دسام 20    شنبه*  
 

.اط\عات بيشتر در خصوص برنامه ھا بتدریج به آگاھی ھموندان خواھد رسيد  
 
 

طلعت نيازی /اسفندیار داوودی: تنظيم کننده پروتکل                  علی فارسانی: رئيس نشست  


