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Setin ideell kulturförening

پروتکل نشست سالیانه انجمن ستین برای گزینش گروه دبیران سال 2015-2016
یکشنبه  26آپریل 2015
نشست سالیانه انجمن ستین در ساعت  13.30تاریخ باال رسمیت یافت.
در ابتدا اسفندیار داوودی مدیر مسئول ستین با خوشامدگویی به شرکت کنندگان ،شروع نشست را
اعالم کرد و سپس پیشنهاد نمود عباس زرین پور بعنوان رئیس جلسه سالیانه باشد .این پیشنهاد با
رای شفاهی شرکت کنندگان تصویب شد و عباس زرین پور به جایگاه رئیس جلسه دعوت شد.
پس از آن شیرین صالحی نیز بعنوان منشی نشست رای اعتماد گرفت و اختر جامعی نیز بعنوان
کسی که پروتکل نشست را به همراه رئیس تایید می کند()Protokolljusterareانتخاب گردید.
ماهور پورامین و شیرین صالحی برای شمارش آرا انتخاب شدند.

آنگاه رئیس جلسه طبق بندهای نوشته شده در دستورکار Dagordning vid årsstämma
جلسه را پیش برد که هر بار رای شفاهی اعضاء تصمیماتی تصویب شدند.
سپس اسفندیار داوودی مسئول هیئت مدیره ستین گزارش فعالیت های انجمن در سال گذشته
ÅRSBERÄTTELSE-2015
را برای حاضران خواند و نکاتی را توضیح داد .البته این گزارش قبال در بین شرکت کنندگان توزیع شده
بود .عباس زرین پور تاکید کرد که در گزارش فعالیت های سال آینده انجمن ،میبایستی هیئت مدیره
اسامی خود را با امضاء بنویسند تا گزارش رسمیت داشته باشد.
آنگاه بازرسان انجمن (صدیقه نیازی و داریوش فارسانی) ضمن اشاره به اینکه در اکثر جلسات هیئت
مدیره در سال گذشته شرکت داشته اند ،گفتند که باید انجمن در آینده در رابطه با سایر انجمن ها و
ارگان ها از جمله اجاره لوکال و غیره قرارداد مکتوب داشته باشد .ضمنا پرداخت ها و دریافت های
حساب نیز باید به شکل روشن تری نوشته شود تا دنبال کردن آن آسان باشد .گزارش مالی انجمن نیز
به قرار زیر توسط بازرسان ارائه شد:

Revisionsrapport för Setin kulturförening.
Verksamhet under perioden 2014-05-11 t.o.m. 2015-04-26
Ingående balans per 2014-05-11 …………….. 40 746 kr
Inkomster under verksamhetsår …………….. 181 615 kr
Utgifter under verksamhetsår ………………… 555 777 kr
Utgående balans per den 2015-04-26 …….. 100 752 kr
در پایان گزارش و بعد از پاسخ دادن به چند سئوال ،که با همیاری علی فارسانی صندوقدار انجمن
صورت گرفت ،بازرسان صدیقه نیازی و داریوش فارسانی مهر تایید بر فعالیت های مالی انجمن در سال
گذشته زدند و تقاضای برائت هیئت مدیره از مسئولیت گردیدند .نشست سالیانه تقاضای بازرسان را
تصویب و هیئت مدیره از مسئولیت در انجمن ستین برائت شدند.
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سپس معرفی کاندیداهای جدید آغاز و بدنبال آن رای گیری برای انتخاب دبیران جدید و سایر مسئولین
برای سال مالی آینده شروع شد .الزم به توضیح است که دونفر از دبیران اصلی که در نشست سال
گذشته برای دوسال انتخاب شده بودند ( اسفندیار داوودی ،عبدالرزاق حسنی) نیازی به رای گیری
مجدد نداشتند .منتها چون اسفندیار داوودی در این جلسه اعالم کناره گیری نمود در نتیجه انتخابات
برای چهار دبیر (از پنج دبیر اصلی) انجمن صورت گرفت.
پس از استراحت بین دو بخش نشست سالیانه ،نتیجه شماره آرا به شرح زیر توسط عباس زرین پور
رئیس جلسه اعالم شد:
آعضاء اصلی گروه دبیران
هلمند اربابی با  24رای بمدت دوسال
هوشنگ باقری با  23رای بمدت دوسال
امیر عمرانی با  19رای بمدت دوسال
عباس کدخدا با رای شفاهی بمدت یکسال (به پیشنهاد خودش)
عبدالرزاق حسنی ،تنها بازمانده هیئت مدیره پیشین (بمدت یکسال)
اعضاء جانشین بمدت یکسال
ویدا طهرانی با  15رای
حمید شجاع زیبا با  11رای
بازرسان بمدت یکسال
داریوش فارسانی
علی فارسانی
گروه تدارکات بمدت یکسال
شیرین صالحی
حجت بیرانوند
آخرین بند در دستورکار نشست سالیانه ،موضوع اضافه کردن حق عضویت ها بود که به رای شفاهی
گذاشته شد .در نتیجه نشست تصویب نمود که از سال آینده حق عضویت سالیانه بشرح زیر باشد:
عضو مجرد  200کرون  ،خانواده  350کرون
امضاء کنندگان پروتکل نشست سالیانه  2015انجمن ستین
عباس زرین پور Ordförande
شیرین صالحی Sekreterare
اختر جامعی Protokolljusterare
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