انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین
پروتکل 2018-11-11

Setin ideell kulturförening

حاضران در جلسه:
هیئت مدیره :عباس کدخدا ،هوشنگ باقری ،داریوش فارسانی ،تاجیه موسوی
جانشین :غالم زیالیی
بازرس :لطفی کایدان
میهمان :شیرین صالحی
موارد مطرح شده در این جلسه:
 1سازمان «آ.ب.اف» درخواست نموده که مالقاتی با گروه هیئت مدیره ستین داشته باشند .عباس
کدخدا این کار را پی گیری مینماید
 2شرکت «بالدر» در تاریخ چهارشنبه  14نوامبر  2018جلسه ای با هیئت مدیره ستین دارد .در این
جلسه از جمله به مشکل بازماندن درب ورودی ساختمان انجمن و همچنین موضوع اجاره سالیانه
پرداخته خواهد شد.
 3یکی از هموندان پیشنهادی برای انجام فعالیت در انجمن و همچنین به عهده گرفتن کارهای
الکتریکی و برق ساختمان را داده است که با رای گیری هیئت مدیره این پیشنهاد رد شد .علل رد
شدن آن ،یکی تقاضای دریافت پول و دیگری عنوان کردن شرط و شروط از طرف این هموند
میباشد .انجمن ستین از همکاری بدون تقاضای دریافت پول و گذاشتن شرط و شروط استقبال میکند
اما چنانکه غیر از این باشد ،مسئله را منتفی میداند.
 4جشن ماهیانه که با مراسم «هلووین» همراه بود بدون استقبال برگزار شد .هیئت مدیره در
خصوص عدم استقبال هموندان از این جشن گفتگو نمود و به این نتیجه رسید که عدم استقبال بعلت
دیر اطالع رسانی بوده است.
 5جلسه امروز بعلت کمبود وقت و اینکه در مورد روز و ساعت تشکیل جلسه دیر اطالع رسانی شده
بود ،کوتاه برگزار شد .رئیس هیئت مدیره از این بابت اظهار تاسف نمود.
 6هئیت مدیره تصویب نمود که منبعد روزهای یکشنبه از ساعت  12.00تا ساعاتی بعد انجمن باز
باشد تا اعضاء در فعالیت های مختلف از جمله پخت غذا و کارهای گروهی دیگر شرکت نمایند.
رئیس جلسه  :غالم زیالیی

تنظیم کننده پروتکل :داریوش فارسانی
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