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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                              2019-05-30شنبه  پنج  پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
 

ی، اسفندیار کاظیمداریوش فارسان  هیئت مدیره:  ، فریبا ی، تاجیه موسو ، سارا قنبر
 سماوات

: عباس کد خداجانشی    
 بازرس: روزا نژادعسکر

ین صالیح،: نمیهما وش لطف  حیدری، سیامهرنوش باقری، هوشنگ باقری،  شب 
 سماوات، انوشه معتمدی

 
 موارد مطرح شده در این جلسه: 

 
، فریبا سماوات  بعلت 1 دو نفر یک از ی)استعفای پرویز چهارلنگ از هئیت مدیره ستی  

عضاء اصیل هیئت مدیره درآمد. بطور اتومات به عضویت ا (اعضاء جانشی     
 

ت سیل انجمن ستی   و انجمن ترکمن در رابطه با جمع آوری کمک جهگزارش عملکرد  2
کرون، فروش    5500کرون، کمک های دیگر   36300زدگان در ایران. بلیط فروخته شده 

هزینه سالن، اسالید و  کرون.   44620کرون. مجموع جمع آوری پول   2211کیک و قهوه 
ه  کرون برآورد شده است.   6500نب   غب   

ردیده که در وی بی   انجمن ترکمن و ستی   تقسیم گادرآمد حاصله از برنامه بصورت مس
ص و از طریق کانال مشخ کرون عایدشان گردید. این پولها   22310هر انجمن مبلغ نهایت 
  . به ایران فرستاده میشود سیل زدگان  برایمطمی   

 
ادیو طریق ر  از درآمد حاصله  چگونیک

. خواهد رسید به اطالع عموم   
  4000کرون به دو انجمن ستی   و ترکمن )هر انجمن مبلغ   8000 ضمنا سازمان آ.ب.اف

جهت کرایه لوکال برنامه کمک به سیل زدگان پرداخت کرده است.  کرون(  
موسیفی  کرون باقی مانده که قرار شد با خریدن گل و کیک از گروه  1500از کمک آ.ب.اف 

  کر نمائیم. تش« نوا»
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ات  3 خانه تعمب  ات افراد زیر انتخاب ش –آشب   دند: برای برآورد هزینه این تعمب   
 فریبا سماوات، لطف  حیدری، سیاوش سماوات. 

 
دها بهبه اعضاء هیئت مدیره جهت رفت و آم -تصویب و تنظیم آئی   نامه داخیل 4  

د تعلق   . میگب  Milersättning  انجمن 
نجمن. شماره خرید یک موبیل تلفن  جهت اطالع رسان  هیئت مدیره به اعضاء اتصویب 

خواهد رسید. هموندان به  به اطالعاین موبیل   
 

ایط قرارداد قبیل تا سه سال دیگر تمدید گ -لوکال 5 کت ردید لوکال انجمن با همان شر . شر

ات لوکال موافق است اما هیچ گونه کمک مایل ه انجمن  در این خصو  ببالدر با تعمب 
 ستی   نمیکند. 

 
تاجرین معرق  نموده است. مسبه ستی   سازمان آ.ب.اف دو انجمن را بعنوان مستاجر  6

به .ب.اف آ باید عضو  آ.ب.اف باشند در غب  اینصورت هیچ کمیک در این زمینه از طرف 
 ستی   نخواهد شد. 

 
ه در اجاره میدهد کویژه در ماه به فدراسیون پناهندگان تخفیف  6ستی    به مدت  7

د.   عوض این فدراسیون مسئولیت نظافت کامل لوکال را بعهده میگب 
 

جهت انجمن امور حسابداری و مایل انجمن به تصویب رسید.   VISMA 8 خرید برنامه  
 

فریبا سماوات بعنوان رابط انجمن ستی   و سازمان آ.ب.اف انتخاب گردید.  -9  
 

 متفرقه : 
 Oxsjön در  ن دورهیماحتماال یک جش  »Midsommardagen یون   22شنبه  *   

 کرون به این جشن دعوت یم شوند.   50ت نفری داشت. هموندان با پرداخخواهیم 
 چ . میگردد در محل انجمن برگزار  گردهمان  ضمنا چنانچه هوا مناسب نباشد این  

 
گونیک

 برنامه بزودی به اطالع خواهد رسید. 
 
 

   ش فارسان  اریو تنظیم کننده پروتکل: د                             تاجیه موسویرئیس جلسه : 
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