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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                                            11-08-2019  پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
 

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

: ع باس کدخدا جانشی    
 بازرس: روزا نژادعسکر

 
الیه، مان: نمیهما ین صالیح، سیاوش سماوات، اسفندیار داوودی، الهام خب  دانا شب 

 باقری، کرامت منصوری
 

 موارد مطرح شده در این جلسه: 
 

خانه 1 ات آشب   ت دستمزد قرار بجز برقکشی انجام شده است. باب ی کیلهمه کارها -تعمب 
وان برای مقدار ساعت کار جهت نصب برق را اعالم نماید که بتاست که ابتدا برقکار 

ی و توافق حاصل شود.  ویدستمزد  تصمیم گب   
 

خانهتصب کمدها 2 رفته در حال حاض  هیچگونه تصمیم جدی در این مورد گ -ی آشب  
تجو برای خرید نشده. بدین جهت کار نصب کمدها به هفته بعد موکول گردید. ضمنا جس

های دسته دو  بوک ادامه دارد. م از طریق فیس مب    
 

یکس را الهام حمل و نقل باندهای صدا و دستگاه م -تقسیم کار در اردوی تابستان   3
گرها، گریل و نان است.  کدخدا، س  عبابعهده دارد. اسفندیار کاظیم مسئول آوردن همبر

ا سماوات و زیالنی و داریوش فارسان  مسئول خریدهای کیل هستند. همچنی   فریبغالم 
د. اردو میباشناین دیبا فارسان  مسئول برنامه های تفرییح و رسگریم ها در   

 
 در مورد جابجانی در اتاقها )طبق گفته داریوش فارس -اجاره اتاقها 4

قای اسدی که آان 
یده است. ( توافق حاصل گرد بود  درخواست نموده  
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نت 5 نت  -اینبر شود.  به اسم ستی   بعنوان موجر ثبتلوکال قرار است که اینبر  

 
ر»توافق شد که نام انجمن از  -تغیب  نام انجمن 6

ُ
« تی   انجمن س»به « انجمن ستی   ل

جمن را به کرامت منصوری مسئولیت گرداندن سایت انقرار شد که   تغیب  یابد. ضمنا 
د.   عهده بگب 

 
 

دا       عباس کدخ پروتکل:  تنظیم کننده            اسفندیار کاظیم:  رئیس جلسه  
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