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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                                     2016-01-30پروتکل       
 

 شرکت کنندگان در نشست
 

رزاق حسنی دبیران: عباس کدخدا، هلمند اربابی، هوشنگ باقری،  
 منشی: محمد حسین زاده

 میهمان: سام نوبخت، افشین زنگنه
 

ان دارد. بانوی نوازنده از ایران تهیه بودجه این مسافرت احتیاج به تماس بیشتر با دعوت شدگ 6با دعوت از  در رابطه

 عباس کدخدا با آنها گفتگو و نتیجه را به هیئت مدیره اطالع میدهد.
 

کرون تصویب شد. محمد حسین زاده مامور خرید این  6000یش فیلم و اسالید به قیمت تقریبی خرید یک پروژکتور نما

 پروژکتور شد.
 

ود را در خرید دوربین عکاسی/ فیلمبرداری فعال انجام نمی گیرد اما دو تن از دوستان حاضر شدند که دوربین های خ
.جشنها و مراسم در اختیار انجمن بگذارند  

 

تا پایان ماه فوریه تمدید شد. 2016ضویت های سال مهلت پرداخت حق ع  

 
که هردو از آن انجمن میباشند و در اختیار محمد حسین زاده  Olympus همچنین دیکتافون مارک Laptop کامپیوتر  

در این نشست به سام نوبخت کارمند جدید انجمن ستین تحویل داده شدند.بوده اند   

 
در سالن اجتماعات  15.00فوریه ساعت  21ه ساکن دانمارک در تاریخ یکشنبه سمینار ادبی مسعود کدخدایی نویسند

 ستین برگزار خواهد شد.
 

 مدیریت و برنامه ریزی جشن روز زن )هشتم مارس( به هلمند اربابی واگذار شد.
 

د.میشودر خصوص اینکه جشن نوروز کجا و چگونه برگزار بشود، در نشست آتی هیئت مدیره گفتگو   
 

به بهمین جهت در سالن احتماعات ستین تشکیل می گردد.  15.00آپریل ساعت  24نشست سالیانه انجمن ستین یکشنبه 

ی میل ضروری می بینند به انجمن ئ را هموندان آگاهی داده میشود که چنانچه تغییراتی در بنیاد نامه انجمنزودی به 
 بزنند تا در دستور کار نشست سالیانه آورده شود.

 

جاره داده شود.ا  Dharma کرون در ماه به انجمن   1650تصویب شد که اتاق فعلی کامپیوتر با اجاره   

 
دعوت  ندر یوته بوری( به شرکت در این جش جشن چارشنبه سوری)برگزارکننده انجمن ستین از طرف انجمن آتش 

افشین و  یاری و با نوازنده گیلری لرستان و لری بخت محلی دعوت را پذیرفته و با دوگروه رقص شده است. ستین

در این جشن شرکت میکند.نفر(  13)جمعا آرمان زنگته   

 
 رئیس نشست: عباس کدخدا                          تنظیم کننده پروتکل: هلمند اربابی
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