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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
    

Setin ideell kulturförening                                                                                    2017-08-27 پروتکل 
 

 
 حاضران در جلسه:

، پرویز چهارلنگی، تاجیه موسویداریوش فارسانی، ماندانا باقری، هوشنگ باقرهیئت مدیره:   
کبرا کرمزادهلطفی حیدری، بازرسان:   

 میهمان: سارا قنبری، شیرین صالحی، علی افضلی
 

:موارد مطرح شده در این جلسه  
 

ادامه بحث لوکال انجمن در مورد مستاجرین و تعیین سقف اجاره هر اتاق. در این مورد چهارلنگ با رادیوها  -1

و منتظر جواب است. ها را در چند و چون تصمیمات هیئت مدیره ستین قرار دادهتماس گرفته است و آن  
 

جشن مهرگان به شرح زیر برنامه ریزی شد: -2  

19.00و شروع جشن ساعت  2017سپتامبر  09تاریخ جشن شنبه   

 شام: زرشک پلو با مرغ / قرمه سبزی + ساالد و چای و قهوه  
دی مهرگانو موزیک و شا« تیام»همراه با دی جی   

کرون 50کرون/ نوجوان زیر دوازده سال  150کرون/ میهمان  100قیمت بلیط/شام: هموند   
نفر 70ظرفیت مجاز:   

 پرداخت : فقط از طریق سویش انجمن ستین
: کاووس ارجمندسخنران  

 

پس از کناره گیری طلعت نیازی، مسئولیت های هیئت مدیره بشرح زیر تعیین شد -3  

باقریماندانا  -  ABF 

تاجیه موسوی -مسئول لوکال  
هوشنگ باقری -صندوقدار  

داریوش فارسانی و پرویز چهارلنگ –امور فرهنگی و اداری   
اسفندیار کاظمی –فیلم و عکاسی   

 

هیدت مدیره تصمیم گرفت که تعمیرات و تزئینات سالن و اتاق بچه ها انجام شود. -4  

 
ئواالت ئولین ستین ، داریوش فارسانی با این هموند تماس و به سضمنا در رابطه با سئواالت یکی از هموندان از مس

 وی پاسخ خواهد داد

خواهد بود.  موارد  14.30تا  13.00بین ساعت  2017سپتامبر  17جلسه بعدی هیئت مدیره ستین در تاریخ یکشنبه 

در این جلسه متعاقبا اعالم میشود.و گفتگو ث حب  
 

 
 رئیس جلسه: داریوش فارسانی                                      تنظیم کننده پروتکل: تاجیه موسوی
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