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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                            Årsstämma 82-04-9201      
 

 
ن برای گزینش    9201-2020سال  هیئت مدیرهپروتکل نشست سالیانه انجمن ستی 

 
15.51ساعت  9201آپریل  82به یکشن  

 
کت تعدادی از هموندان در سالن اجتماعات ن با شر انجمن  نشست سالیانه ستی 
ک ن به دوستان شر ت کننده تشکیل شد. در آغاز عباس کدخدا مدیر مسئول ستی 

با رای  که  خوش آمد گفت و عباس زرین پور را برای ریاست نشست پیشنهاد نمود 
کت کنندگان تصویب گرفت. پس از   و زرین پور هدایت برنامه را بعهده شفایه شر  

Protokolljusterare(کیس که پروتکل ن    آن عیل فارسانن بعنوان منیسر و همچنی 
ن   ن نشست را به همراه رئیس تایید یم کند( رای اعتماد گرفت. محمد حسی   زاده نز 

 همراه با سیاوش سماوات برای شمارش آرا انتخاب شدند
 ستورکار یت نشست را اعالم و به روال همه ساله خواندن بندهای دآنگاه زرین پور رسم

. آغاز نمود  را   (Dagordning vid årsstämma) 

(Årsberättelse-2018-2019)   سالیانهعباس کدخدا گزارش فعالیت های سپس 
کت کنندگان توزی    ع شده بود را ارائه نمود و به چند س ن شر ئوال پاسخ داد. که قبال در بی 

ا هوشنگ باقری مسئول امور مایل موجودی صندوق انجمن در تاری    خ امروز ر  پس از او 
اعالم کردکرون   172890  

 
 کتبر از وضعیآنگاه 

 ییک از بازرسان( گزارشر
ی

ی )به نمایندگ ت مایل و حساب سارا قنزر
وی تاکید   سود و زیان و ترازنامه انجمن در سایل که گذشت را بصورت اسالید نمایش داد. 

گزار نموده ز جشن یلدا بقیه جشنها و مراسیم که انجمن در سال گذشته بر کرد که بج
یحانی در ضمن توضهم همراه با زیان بوده است. پرویز چهارلنگ )بازرس دیگر انجمن( 

ن در سطح شهر  ن و خوشنایم انجمن ستی  با  رد و صحبت کخصوص امانت داری مسئولی 
ن  ارائه  انجمن را   از داران  های منقول، لیسبی را پس داده است لوکالتوجه به اینکه ستی 

ن منتشر شود. سپس گروه بازرسان عملکنمود   رد هیئت که قرار شد در وبسایت ستی 
ن  نمدیره در سال گذشته را با توجه به مدارک موجود، در راستای بنیادنامه انجم  ستی 
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اضای تق و تقاضای برائت آنها را از نشست خواستار شد. نشست سالیانه کرد ارزیانر  
ن آزاد شدند  . بازرسان را تصویب و هیئت مدیره از مسئولیت در انجمن ستی   

ن به نوبه  ی نز  ین صالیح، مهرنوش باقری، سارا قنزر شز  (Valberedning) گروه تدارکات 
احت  10در اینجا  خود به معرفن کاندیدهای هیئت مدیره جدید پرداختند.  دقیقه اسزی

کت کنندگان با چای و قهوه و ساندوی    ج شد پذیرانی   گردید. داده شد و از شر  
و  ی مخفن برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید شر احت رای گز   و ع شد پس از اسزی
ن از تاری    خ  ن جدید انجمن ستی  آپریل  29پس از شمارش آرا افراد زیر به عنوان مسئولی 

ی شفایه، زمان نشست سالیمعرفن  2019 ن روز با رای گز   برایانه شدند. ضمنا در همی 
 از ماه آپریل به ماه فوریه تغیز  داده شد 

. سالهای آنی  

 اعضاء اصیل هیئت مدیره
دو سالبرای  رای 19داریوش فارسانن با   

ی با  برای دو سال رای 17سارا قنزر  
برای دو سال رای 16پرویز چهارلنگ با   

سال یکبرای  رای 14ظیم با اسفندیار کا  
ی]تاجیه موسوی  یکسال دیگر برایابقاء  [بدون رای گز   

ن   اعضاء جانشی 
ی] عباس کدخدا  اس کدخدا عبتوضیح اینکه ) یکسال دیگر  برایابقاء  [بدون رای گز 

ن فعالیت کند.(یکسال آینده داد ترجیح  . فریبا سماوات ،به عنوان جانشی   

 بازرسان
د اصغررزا نژا، هوشنگ باقری  

 گروه تدارکات
ین صالیح، مهرنوش باقری، غالم زیالن     شز 

ن  ن صمیمانه از عباس زرین پور سپاسگزاری میکند که امسال نز  با روی گشاده  انجمن ستی 
شایسته  دعوت ما را برای ریاست نشست سالیانه پذیرفت و جلسه را آغاز و با مدیریت

ُبرد. به پایان   

نن تایید کننده پروتکل: عیل فارسا              رئیس نشست: عباس زرین پور     
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:هیئت مدیره جدید انجمن ستین به ترتیب از راست  

داریوش فارسانی، پرویز چهارلنگ، سارا قنبری، تاجیه موسوی، ،(جانشین)عباس کدخدا   
اسفندیار کاظمی ،(جانشین) فریبا سماوات  
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