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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                             2019 -05-14  سه شنبه  پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
ی،، داریوش فارسان  هیئت مدیره:  اسفندیار   ،تاجیه موسوی پرویز چهارلنگ، سارا قنبر

 کاظیم
 : ، فریبا سماواتعباس کدخدا جانشی    

، محمد حسی   زاده: نمیهما ، مهرداد ماهور پورامی   ین صالیح، غالم زیالنی ضا ، شب  ، علب 
 بدییع، اسدی

 
 موارد مطرح شده در این جلسه: 

 
، ارتباط ب : تقسیم کار  ا هموندان، مسئول لوکال، مسئول کلیدهای انجمن، سایت ستی  

، جشنهای ماهیانه  ، دوره های آموزشی  اردوی تابستان 
 

یت آرا  1 ت فن  آن به  صمیم گرفته شد که سایت انجمن باقی بماند و مسئولیتبا اکثر
ده شود. ضمنا سیاوش سماوات در این امور با کرامت همکار منصوری  کرامت ی سبر

 خواهد داشت. 
 

 2 اردوی تابستان   از تار ی    خ 16 تا 18 آگوست در  Råddehult Borås برگزار میگردد. 
 اعضاء جهت ثبت نام ب

ی
یل فرستاده اردوی تابستان  نی مدر ه موقع قرار شد برای آمادگ

کت در شود. محمد حسی   زاده نی میل را ارسال خواهد کرد. قیمت تعیی   شده برای شی 
 اردو: 
کرون میباشند.   300و نوجوان زیر شانزده سال  600، میهمان 400عضو   

 
ات اساش دارد. سیاوش و فریبا سماوات و  3 خانه انجمن احتیاج به تعمب  ف  لط آشبر 

 حیدری بررش و برآورد هزینه این کار را بعهده گرفتند
 

کت کننده در این جلسه خواهان رفع اشکاالت در  4 ال از جمله  لوکمستاجرین ستی   شی
نت، نظافت لوکال ها  تعویض المپ ها نب   مطرح  آن کم کردن اجاره.  هستند ، مسئله اینبی
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ک با مستاجرین ایجاد شد که ارتباط آنها ب. گردید  ا مسئولی   ضمنا یک واتس آپ مشبی
د. همچنی   روی استخدام یک نفر جهت اداره لوکال نب   صحبت  ستی   شی    ع تر انجام گب 

تا مشکالت فعیل از جمله نظافت حل شوند.  شد   
 

هارلنگ چدر همی   جلسه پرویز چهارلنگ استعفای خود از هیئت مدیره را اعالم کرد.  5
یان داشت: بعدا یط یک یاداشت در گروه واتس آپ ستی   علت استعفای خود را چنی   ب  

 خاطر اینجانب شده است لذ » 
ی

ا از این بخاطر مسائل جاننر که باعث رنجش و آزردگ
ان انجمن ستی   اعالم یم دارم «طریق استعفای خودم را از گروه دبب   

 
فارسان   داریوشتنظیم کننده پروتکل:                               غالم زیالنی رئیس جلسه :   
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