انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
Setin ideell kulturförening

پروتکل 2017-05-19
حاضران در جلسه:
طلعت نیازی ،داریوش فارسانی ،ماندانا باقری ،هوشنگ باقری ،تاجیه موسوی.
لطفی حیدری ،سارا قنبری ،مهرنوش باقری ،عباس کدخدا ،ماهور پورامین
منشی :شیرین صالحی

 -1وضعیت کارمند انجمن
طلعت نیازی در این مورد با میترا علمشاهی (آ.ب.اف) صحبت کرده است .علمشاهی در باره استخدام کارمند شرایطی
را در نظر دارد از جمله
 انجام کارهای اداری و دفتری انجمن دایر کردن کالسهای مختلف در طی روز تمیز کردن لوکال و همچنین مسئولیت اجاره لوکالدر این رابطه ماندانا باقری مایل است که به استخدام انجمن درآید .اعضاء هیئت مدیره همگی موافق این پیشنهاد
هستند .ماندانا با اداره کار تماس گرفته و طلعت هم با میترا علمشاهی در آ.ب.اف پی گیر موضوع خواهد بود.
 -2لوکال انجمن
تعدادی از کلیدهای انجمن طی سالهای گذشته به افرادی واگذار شده بود اما هرگز پس گرفته نشده است .بهمین علت
انجمن نیاز به تعویض سیلندر قفل و کلید اتاقها را دارد .نصب دوربین نیز در همین رابطه از طرف هیئت مدیره
پیشنهاد شده که امکان آن بررسی میشود.
 -3کارت بانکی انجمن
طلعت نیازی و هوشنگ باقری (صندوقدار) برای تغییراسامی کسانی که دسترسی به حساب انجمن دارند
با در دست داشتن پروتکل ویژه نشان دهنده افراد firmatecknare
به بانک مراجعه می کنند .این پروتکل توسط محمد حسین زاده برای طلعت و هوشنگ ارسال میشود.
 -4وضعیت رادیوها
بعلت اینکه انجمن به فضای بیشتری برای فعالیت های خود نیاز دارد،هیئت مدیره خواستار اینست که رادیوها لوکال
انجمن را تخلیه کنند .طلعت نیازی با ارسال نامه موضوع را به رادیوها ابالغ و زمان تخلیه اتاق ها را آخر ماه
آگوست  2017تعیین می نماید.
 -5پاسخ به یکی از اعضاء سابق انجمن
هیئت مدیره تصمیم گرفت که داریوش فارسانی از طرف انجمن به این فرد پاسخ الزم را بدهد.
جلسه بعدی 2017-05-27 :ساعت 18.00
رئیس جلسه :داریوش فارسانی

تنظیم کننده پروتکل :طلعت نیازی
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