
 

Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg         sewww.setin.Hemsida    

2929-8024410793410638       Orgnr:   Mobil           .seinfo@setinpost:     -E 

 اجتماعی ستین -انجمن فرهنگی
 

 
 

        9292آگوست  92نشست انجمن ستین در تاریخ شنبه  00000202  پروتکل
 حاضرین:

 ، کرامت منصوری عسگرهیئت مدیره:داریوش فارسانی، کبری کرم زاده، رزا نژاد

  پور جانشین: افسانه عیدی

 بازرس:

 میهمان: غلام زیلایی ، شیرین صالحی

 

  داریوش فارسانی میباشد -3 کرامت منصوری  -2علی فارسانی  -1تنظیم پروتکلهای جلسات به ترتیب برعهده از این به بعد. 

 و سایت انجمن قرار داده شود.پروتکلهای هر جلسه درپایان همان جلسه نوشته و به تائید حاضران رسیده و در گروه 

  موافقت گردید و  کرون و قابل تمدید درپایان سال در صورت توافق 0444میرآغاسی به مبلغ  پیماناتاق انجمن به آقای  2اجاره با

 پایان اجاره کتبا چک شود.و  همچنین قرار شد تمامی جزئیات بر اساس یک چک لیست هنگام شروع اجاره

 از اجاره گرفته و بایگانی شود تا هنگام تخلیه واحد بر اساس این تصویر هم ارزیابی  صورت پذیرد.تصویری از واحد قبل 

 

   در خصوص فعالیتهای انجمن در ترم تابستان و پائیز قرار شد تا دوشنبه عصر همه اعضا پیشنهادهای خود را به رابط انجمن و

 ارائه دهند. آ.ب.اف خانم کبری کرم زاده ارائه دهند تا ایشان جمع بندی و  به  آ.ب.اف

 

  و براساس این استعلام برنامه سوال کنند  در روزهای یکشنبه یا جمعه در خصوص حضور گروه آقای داریوش فارسانی با گروه موزیک

 زمانبندی مشخصی برای مسئول باز کردن انجمن نوشته شود.

 

  نفر با کمترین آرا بعنوان علی البدل باشند. 2 طبق اساسنامه و روال سالهای قبل شد که مقرردر خصوص اعضای اصلی و علی البدل 

نفر اصلی حق رای دارند و در صورت  5نفر  7نفر می توانند در جلسات شرکت کنند،  در صورت حضور  7همچنین طبق اساسنامه هر

 حق رای دارند. یب آرا تعلی البدل به تر عدم حضور اعضای اصلی،  اعضای

  گیری به هیئت مدیره ارائه نمایندآقای غلام زیلایی از شرکتهای نظافت قیمت نظافت کاری انجمن را استعلام و جهت تصمیم. 
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