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Setin ideell kulturförening

حاضران در جلسه:
پرویز چهارلنگ ،داریوش فارسانی ،هوشنگ باقری ،ماندانا باقری ،تاجیه موسوی ،شیرین صالحی ،مهرنوش باقری
منشی :لطف هللا حیدری
 -1رادیوهای مایل به ماندن در لوکال ستین میباشند
رادیو پیام (حمید شجاع) مایل به داشتن یک اتاق میباشد.
رادیو MNFیک اتاق و احتماال یک انباری نیاز دارد
رادیو رهاورد (رزاق حسنی) مایل به داشتن یک اتاق میباشد
در این مورد پیشنهاد افزایش اجاره اتاق ها مطرح شد که پرویز چهارلنگ مسئولیت بستن قرارداد جدید با رادیوها و
اعالم قیمت اجاره اتاقها را بعهده گرفته است.
در همین رابطه قرار شد که سرویس بهداشتی و آشپزخانه مجزا برای رادیوها تهیه شود .بدین شکل که انباری فعلی
برای تبدیل به آشپزخانه آنها و همچنین دستشویی کوچک روبروی انباری برای سرویس بهداشی رادیوها و مراجعین
آنها اختصاص یابد.
 -2کالسهای آموزشی
مسئولیت تهیه لیست دوره های آموزشی و فعالیت های مشابه را ماندانا باقری بعهده خواهد داشت .وی با هماهنگی با
مسئولین پیشین این فعالیت ها از جمله طلعت نیازی کار را به انجام می رساند.
 -3میهمانان خارج از کشور
قرار بر این شد که اگر از گروهی برای کارهای هنری فرهنگی دعوت شود ،ستین پذیرایی و میزبانی از آنها را بعهده
بگیرد اما انجمن از پرداخت هرگونه هزینه سفر و غیره به این افراد معذور می باشد.
 -4جشن های ماهیانه
به دلیل تعمیرات در لوکال ستین و همچنین برگزاری جشن مهرگان در تاریخ  09سپتامبر  2017جشنهای ماهیانه
انجمن تا ماه اکتبر تعطیل میباشند .ضمنا تصمیم گرفته شد از دوستی که کار برق و سیم کشی اخیر در لوکال ستین را
افتخاری انجام داده دعوت به عمل آمده و هدیه ای به وی داده شود.
 -5اجاره لوکال
هیئت مدیره تصمیم گرفت که برای هر شب اجاره لوکال انجمن بمنظور جشن خانوادگی و غیره  1000کرون از
هموند و  1500کرون از غیر هموند گرفته شود .ضمنا اینجا منظور از اجاره ،تنها واگذاری سالن اصلی +آشپزخانه و
سرویس بهداشتی میباشد .چنانچه کسی مایل به داشتن اتاق کنفرانس و یا اتاق بچه ها نیز باشد ،قمیت اجاره متفاوت
خواهد بود.
رئیس جلسه :پرویز چهارلنگ

تنظیم کننده پروتکل :داریوش فارسانی
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