انجمن فرھنگی – اجتماعی ستين
پروتکل 25-01-2014

Setin ideell kulturförening

دبيران حاضر در نشست :علی فارسانی ،سياوش اردو ،پروﯾز چھارلنگ ،لطفی حيدری ،طلعت
نيازی.
بازرس :اسفندﯾار داوودی ،دارﯾوش فارسانی
جانشين :کامران پيامانی
منشی :محمد حسين زاده
ميھمان- :
موارد زﯾر در اﯾن نشست گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
* تبادل نظرھا در خصوص نوع برگزاری جشن نوروز در نھاﯾت به اﯾن نتيجه گيری رسيد که اوال در اﯾن
جشن ھمچون گذشته خوراک سرو بشود و دﯾگر اﯾنکه بيشتر کارھا بخاطر صرفه جوﯾی بعھده گروه
دبيران باشد .تنھا چيدن ميزھا و نظافت سالن بعد از جشن به ﯾک شرکت خدماتی واگذار ميشود.
طلعت نيازی مسئوليت تھيه و تنظيم سفره ھفت سين را بعھده گرفت و ھمچنين وعده اجرای ﯾک تاتر
در رابطه با نوروز را به شرکت کنندگان در نشست داد.
قيمت بليط ھای جشن نوروز  250کرون برای ھموند و  300کرون برای ميھمان تصوﯾب شد .سالن
Kortedala Forumجھت برگزاری اﯾن جشن در تارﯾخ شنبه  22مارس بوک شده است.
* سپرده برای اجاره سالنھای ﯾک و دو لوکال +آشپزخانه و سروﯾس ھای بھداشتی ،برای ھر 24
ساعت :ھموند  1000کرون /غيرھموند )کسی که از طرﯾق ﯾک ھموند اقدام کرده(  1500کرون .چنانچه
تمام محدوده ای که استفاده شده نظافت کامل شده باشد 500 ،کرون از سپرده به حساب اشخاص
برگشت ميشود .در غير اينصورت ،اين پول بعنوان ھزينه نظافت منظور خواھد شد.
* از اول فورﯾه  2014برای کليه جشنھای ماھيانه ،نماﯾش فيلم ،سخنرانی ھا و فعاليت ھای فرھنگی
ھزﯾنه ورودی منظور ميگردد .ورودی ھموند  20کرون و ميھمان  50کرون تصوﯾب گردﯾد .نوجوانان زﯾر 16
سال از دادن ورودی معاف ميباشند.
* ضمنا پيشنھاد رسيده از ﯾکی از رادﯾوھای ام.ان.اف برای اجاره اتاق آموزش موسيقی )سنتور(
بوسيله ئی ميل پرسش و ھمه گروه دبيران نسبت به اجاره اﯾن اتاق جواب مثبت دادند .مسئول امور
اداری ستين ترتيب تحوﯾل اتاق را خواھد داد.
نشست بعدی گروه دبيران در روز شنبه  22فورﯾه خواھد بود.
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