انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
Setin ideell kulturförening

پروتکل 2018-01-14

حاضران در جلسه:
هیئت مدیره :پرویز چهارلنگ ،اسفندیار کاظمی ،ماندانا باقری ،داریوش فارسانی ،تاجیه موسوی
بازرس :لطف هللا حیدری
میهمان :اسفندیار داوودی ،غالم زیالیی ،مهرنوش باقری
موارد مطرح شده  /تصمیم گرفته شده در این جلسه:
 1هیئت مدیره به اتفاق آرا تصمیم گرفت که دو اتاق از لوکال انجمن به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی -شاخه
گوتنبرگ اجاره داده شود .مبلغ اجاره برای هر اتاق در ماه  2500کرون تعیین شد .هنچنین  2000کرون اجاره
ماهیانه بابت استفاده از سالن اجتماعات انجمن در روزهای جمعه (از ساعت  18.00تا  )24.00که فدراسیون یاد شده
سالن را در اختیار خواهد داشت .الزم به تذکر است که این موارد پیشنهادی ست و پس از توافق طرفین عملی میگردد.
 2جشن ماهیانه بعدی انجمن ستین در تاریخ شنبه  24فوریه  2018خواهد بود
 3جشن نوروز انجمن نیز در تاریخ شنبه  24ماه مارس  2018در رستوران کندو برگزار خواهد گردید.
 4در این جلسه پیشنهاد اجرای یک شب شعر در انجمن مطرح شد که داریوش فارسانی و پرویز چهارلنگ بعهده
گرفتند تا چنین برنامه ای به سامان برسانند.
 5تصمیم گرفته شد که به مناسبت روز زن ،در تاریخ شنبه  10ماه مارس برنامه ویژه ای در محل انجمن برگزار
گردد.
 6در صورت موافقت برگزار کننده گان مراسم چهارشنبه سوری شهر یوته بوری ،انجمن ستین امسال در این جشن
شرکت مینماید .پرویز چهارلنگ با مسئولین مربوطه تماس گرفته و تقاضای شرکت گروه های رقص محلی انجمن
ستین را به آنها اطالع خواهد داد .ضمنا در صورت پذیرفته شدن ستین برای اجرای برنامه در این جشن ،داریوش
فارسانی برای تدارکات و تشکیل گروه رقص تالش خواهد کرد.
 7در مورد محل برگزاری اردوی تابستانی آینده ،پرویز چهارلنگ اقدام و نتیجه را اطالع رسانی مینماید.
 8کالسهای آموزشی ترم بهاره از تاریخ  21ژانویه آغاز خواهد شد.

رئیس جلسه  :لطف هللا حیدری

تنظیم کننده پروتکل :داریوش فارسانی
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