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شرکت کنندگان در نشست
دبیران :عباس کدخدا ،پرویز چهارلنگ ،هوشنگ باقری ،ماندانا باقری ،حمید شجاع ،ویدا طهرانی و داریوش
فارسانی (بازرس)
منشی :محمد حسین زاده
میهمان :طلعت نیازی ،شیرین صالحی (گزینش کاندیدها)
موارد زیر در این جلسه مطرح شد:
هوشنگ باقری -پرونده کلیه فعالیت های مالی انجمن از ماه مه گذشته تا بحال برای بررسی در اختیار بازرسان انجمن
قرار خواهد گرفت .گزارش مالی جشن مهرگان انجمن با شرکت  56نفر به شرح زیر میباشد:
هزینه خریدها  1353کرون /هزینه موزیک  1500کرون /درآمد بلیط فروشی  3780کرون
سود حاصله از جشن  927کرون
شرکت «بالدر» دوباره اعتراض کرده که درب پشتی ساختمان نبایستی باز بماند ولی متاسفانه این اتفاق می افتد که
انجمن های ساکن ساختمان مسئول هستند .پیشنهاد شد یک اعالمیه نوشته و روی شیشه نصب شود که آخرین نفری که
ساختمان را ترک می کند چراغها را خاموش و درب ساختمان را قفل نماید.
چهارلنگ -سازمان آ .ب .اف برای اولین بار سه آموزشی ویژه برای مسئولین و سرگروه های آموزشی انجمن های
تابعه ترتیب داده است .این دوره ها برای هر نفر  1000کرون هزینه دارد که آ .ب .اف پرداخت می کند .کار به این
شکل خواهد بود که ابتدا انجمن ستین هزینه های مربوطه را پرداخت کرده و سپس آ .ب .اف مبالغ را به حساب ستین
واریز می کند .شرکت کنندگان در این دوره ها بایستی به زبان سوئدی مسلط باشند و ضمنا آموخته خود را بصورت
دوره آموزشی برای اعضاء انجمن سامان دهند .سه دوره مطرح شده بقرار زیر است:
یکم -تعداد  6جلسه آموزشی و هر جلسه بمدت سه ساعت در روزهای دوشنبه .شروع دوره  7نوامبر
عنوان دوره آموزشیVåga att säga :
شرکت کنندگان :پرویز چهارلنگ ،شیرین صالحی
دوم -دوره خبرنگاری بمدت دوروز
عنوان دوره آموزشیJournalistik :
شرکت کننده :علی فارسانی
سوم -خیاطی و هنری در روزهای  12و  13نوامبر
عنوان دوره آموزشیTextil :
شرکت کننده :طلعت نیازی
ماشین ظرفشویی انجمن حاال دو کلید استارت دارد که یکی نزد سام نوبخت و دیگری نزد حمید شجاع میباشد.
مسئول مالی انجمن اطالع داد که مسئله وصول اجاره ها یک معضل شده است و دو انجمن اجاره خود را پرداخت
نکرده اند .در این جلسه گفته شد که مستاجرین ستین باید سر ماه اجاره خود را به ستین پرداخت کرده باشند و مشکل
مالی آنها با سازمان آ.ب .اف و غیره ربطی به ستین ندارد.
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چهارلنگ :برای جشن یلدا رستورانی در شهر یوته بوری برای تاریخ  17دسامبر رزرو شده است .سالن این محل
حدود  350نفر گنجایش قانونی دارد .دو نوع خوراک  +ساالد بار خواهیم داشت.
پیشنهاد شد خوراک ها طبق همه ساله زرشک پلو با مرغ و سبزی پلو با ماهی باشد منتها در این مورد میتوان از
طریق ئی میل نظر اعضاء انجمن را نیز پرسید.
کدخدا :یک کمیته شب یلدا داشته باشیم تا کارها را سامان دهد .عالوه بر سایر موزیک ها یک دی جی هم برای این
شب الزم است .ما باید از حالت تکرار موزیک بیرون آمده و در این جشن از گروه های موزیک جدید استفاده کنیم.
اعضاء کمیته یلدا به شرح زیر انتخاب شدند :پرویز چهارلنگ ،طلعت نیازی ،حمید شجاع ،عباس کدخدا
شجاع :ما باید در این شب برنامه های متنوع  ،موزیک خوب و کارآمد داشته باشیم تا از حالت رکود فعلی بیرون آمده
و کاری جدید در زمینه برنامه ارائه دهیم .طبیعتا موزیک و رقص سنتی ستین – لُری و بختیاری -را هم داشته باشیم.
در این جلسه همچنین گفته شد که یک گروه رقص غیر سنتی نیز به احتمال زیاد در برنامه یلدا شرکت می کند .دیگر
اینکه لیست برنامه های شب یلدا برای خریداران بلیط از پیش ارسال شود تا بعدا سئوالی نباشد .همچنین از اعضاء
عالقمند برای فعالیت در جشن یلدا تقاضای همکاری شود .ضمنا بهتر است که کل برنامه جشن روی سایت انجمن نیز
آورده شود.
دیگر مورد مطرح شده برگزاری برنامه های قدردانی در انجمن ستین از کسانی که کارهای فرهنگی می کنند و
اجرای سمینارها با شرکت شاعران و نویستدگان شهر بود که هیئت مدیره با این پیشنهاد موفقت کردند .پرویز
چهارلنگ ماموریت یافت تا با چهره های آشنای شهر یوته بوری تماس گرفته و ترتیب اولین برنامه قدردانی از
دوستان اهل قلم را بدهد .در این میان نام بعضی از ادیبان و فرهنگ دوستان مطرح شد که بهرحال چهارلنگ تماس ها
را گرفته و نتیجه را برای اعالن در سایت انجمن به اطالع می رساند.
پوسته سایت انجمن توسط حمید شجاع بازسازی شده اما هنوز مواردی است که بایستی تکمیل شود .ضمنا هیئت مدیره
از محمد حسین زاده درخواست کرد تا همچون گذشته با انجمن همکاری و روی سایت ستین لُرمطلب بگذارد.
بعنوان آخرین نکته این نشست شیرین صالحی گفت که متاسفانه مدتهاست که پروتکل جلسات هیئت مدیره یا اصال
نوشته نمی شود و یا اگر هم نوشته شده روی سایت انجمن نمی آید .دستورکار نشست ها هم همینطور .اصال
دستورکاری نوشته نمی شود و این نسبت به گذشته که کارها ردیف شده و منظم بود تفاوت بسیار دارد و روش غلطی
است که باید اصالح شود.
رئیس جلسه :عباس کدخدا

تنظیم کننده پروتکل :پرویز چهارلنگ
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