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دبيران حاضر در نشست -اسفندﯾار داوودی ،طلعت نيازی ،پروﯾز چھارلنگ ،عبدالرزاق حسنی ،علی
فارسانی ،افشين زنگنه و صدﯾق نيازی ،دارﯾوش فارسانی )بازرسان(
منشی -محمد حسين زاده
ميھمان -مرﯾم کھن
موارد زﯾر در اﯾن نشست گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
حق عضوﯾت ھا -ئی ميل دﯾگری بدون محدوﯾت زمانی برای اعضاء جھت پرداخت حق عضوﯾت ھای
سال  2015ارسال شود
جشن ماھيانه در تارﯾخ شنبه  31ژانوﯾه بصورت  knytkalsبرگزار ميگردد
روز زن -ﯾکشنبه  8مارس برگزار می ميشود و از شرکت کنندگان با Smörgås
پذﯾراﯾی خواھد شد .طلعت نيازی مسئوليت اﯾن برنامه را بعھده گرفت .ضمنا وی برای دعوت از
از شاعران زن برای سخنرانی و شعر خوانی در اﯾن مراسم نيز اقدام مينماﯾد.
تصوﯾب شد که مسئول امور اداری ﯾک عدد  Extern Hårddisk 1TBبرای ذخيره فيلم جشن ھا
و ساﯾر مراسم خرﯾداری کند
تصوﯾب شد که جشن نوروزی ستين در تارﯾخ جمعه  20ماه مارس در محل انجمن برگزار گردد .پروﯾز
چھارلنگ مسئوليت اﯾن جشن را بعھده گرفت
کنسرت موسيقی– تماس با گروه موسيقی از اﯾران به خوانندگی ھنگامه اخوان در جرﯾان است که
درصورت توافق برای  21ماه مارس در سالن آرتيستن برنامه اجرا خواھند کرد .پروﯾز چھارلنگ از طرف
ستين مسئول تماس با اﯾن گروه ميباشد
به پيشنھاد افشين زنگنه چند دوره آموزش موسيقی در انجمن -در صورت استقبال عمومی -تشکيل
خواھد شد .شرکت کنندگان باﯾستی ابتدا عضوﯾت انجمن ستين بشوند .آگھی اﯾن دوره ھای آموزشی
در روزھای آﯾنده از رادﯾوھا پخش می گردد
سمينار زبان شناسی -سيما ذوالفقاری پژوھشگر و زبان شناس از ھلند روز شنبه  24ژانوﯾه در محل
انجمن سمينار خواھد داشت
نماﯾش فيلم مستند -فيلم »مادرم بلوط« در تارﯾخ  08فورﯾه ساعت  15.00در انجمن نماﯾش داده
ميگردد .زمان اﯾن فيلم مستند  50دقيقه است
پيشنھاد -علی فارسانی پيشنھاد نمود که از اﯾن ببعد ﯾا دامنه برگزاری جشن ھای بزرگ محدودتر و ﯾا
اﯾنکه مبلغ بليط ھا گرانتر شود تا بتوان توازنی اﯾجاد کرد که مسئولين ستين ھربار مجبور نباشند در
تمام طول جشن کار کنند .اﯾن پيشنھاد در نشست آﯾنده بررسی خواھد شد
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