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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 

    

Setin ideell kulturförening                                                                           2019-50-05یکشنبه  پروتکل 
 

 

 حاضران در جلسه:
یه موسویتاجلنگ، اسفندیار کاظمی، سارا قنبری ادیوی، پرویز چهار، داریوش فارسانیهیئت مدیره:   

عباس کدخدا، فریبا مساواتجانشین:   
روزا نژادعسکر بازرس:   

 تدارکات انتخابات: غالم زیالیی، شیرین صالحی
ه ، افسانه کدخدا، لطفی حیدری، انوشماهور پورامین، محمد حسین زاده، اسفندیار داوودی: نمیهما

 معتمدی 
 

با شرکت شانزده تن از اعضاء در  17.00نجمن ستین در ساعت اولین نشست هیئت مدیره جدید ا

ه گزارشی سالن کنفرانس انجمن تشکیل گردید. پس از پذیرایی عصرانه از شرکت کنندگان و ارائ
هفت نفر  )رئیس پیشین انجمن( پست های مسئولین جدید با رای مخفی هر کوتاه توسط عباس کدخدا

:ان( به شرح زیر اعالم شدانتخاب شدگان )هیئت مدیره و جانشین  
 

داریوش فارسانی - رئیس هیئت مدیره  
سارا قنبری ادیوی -صندوقدار  

پرویز چهارلنگ - فرهنگی امور  
پرویز چهارلنگ -  ABF رابط با سازمان  

)بطور موقت( داریوش فارسانی -مسئول لوکال   
 

در این جلسه:دیگر موارد مطرح شده   
 

Balder   که قرارداد لوکال انجمن با شرکتتصویب کرد را با اکثریت آهیئت مدیره  1
پس گرفته شود.   uppsägningبرای یک دوره دیگر تمدید و 

 
نفر اعضاء اصلی و  7پست های هیئت مدیره، همه  تقسیمدر این نشست تصویب شد که برای  2

ال پیشنهاد گردید که در انتخابات س نفر اصلی رای میدادند( 5)تا کنون  جانشینان حق رای داشته باشند

بعنوان یک بند جدید به بنیادنامه اضافه شود.نفری  7آینده حق رای   

 

سازمان  (2019ماه مه  12) سیل زدگان ایرانکنسرت شب همدلی و همیاری با در خصوص  3

ون به کر 4000کرون به ستین و  4000( مبلغ دادهآ.ب.اف عالوه بر چاپ بلیط ها )که قبال انجام 

به  برنامهدرآمد کل یادآوری میشود که  کمک خواهد کرد. برنامهانجمن ترکمن بابت هزینه های این 
.زدگان خواهد بود لینفع س  
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نامه بر طول دقیقه ای بدون صدا از جریان سیل در ایران تهیه مینماید تا در 15یک فیلم کلیپ ستین  4

هیه و . این فیلم را محمد حسین زاده تاده شودروی پرده نمایش د مداومسیل زدگان بصورت همدلی با 
 تنظیم مینماید.

 
خواهد بود. 19.00ماه مه ساعت  14نشست بعدی هیئت مدیره در تاریخ سه شنبه  5  

 
 

اوودیاسفندیار دتنظیم کننده پروتکل:                                   داریوش فارسانیرئیس جلسه :   
 

 

 
 

هیئت مدیره جدید انجمن ستین به ترتیب از راست عباس کدخدا )جانشین(، داریوش فارسانی، پرویز چهارلنگ، سارا قنبری، تاجیه موسوی، فریبا سماوات 
 )جانشین(، اسفندیار کاظمی

http://www.setinelor.com/
mailto:info@setinelor.com

