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ی

ن                        –انجمن فرهنگ اجتمایع ستی   
    
Setin ideell kulturförening                                             02-02-2020  پروتکل 

 
 

ان در جلسه:   حاضن
 

ی، اسفندیار کاظیمداریوش فارسان  هیئت مدیره:  ، اتفریبا سماو ، ، سارا قنبر  
 عباس کدخدا 

زا نژادعسکربازرس: ر   
کنفدراسیون حمایت از پناهندگان  -عبداله اسدی میهمان:   

)Iranska Flyktingrådet) 
 

 موارد مطرح شده در این جلسه: 
 

ای هردو قرار شد که یک هواکش بزرگ بر  -هیئت مدیره جهت خرید هواکش گزارش  1
خانه خریداری شود.   اجاق در آشب  

 
. قرار کف پوش مناسب در جریان استبرریس جهت خرید   -نصب کف پوش در سالن 2

نند. بر این شد که یک مدل انتخاب گردد و پس از آن رزا و داریوش جهت خرید اقدام ک  
 

 خواهد شد. مارس مراسم روز زن در ستی   برگزار  08در تاری    خ یکشنبه  –برنامه روز زن  3
وع برنامه بعدا اعالم  و ژاد عسگر زا نر . مسئولی   برنامه: فریبا سماوات، میشود ساعت شر

. داریوش فارسان    
 

در  2020ماه مارس  21انجمن ستی   جشن نوروز را در تاری    خ شنبه  -جشن عید نوروز 4
Kortedala Forum Göteborg 

ه در حال برریس میباش برگزار مینماید.  د. نحوه برگزاری ، قیمت بلیط و غب   
 

های اعالم کرد تا اطاق اسدی عبدالههیئت مدیره به  -لوکال مورد اجاره اطاقهای  5  
ل از قییبه ایشان در مورد مشکالن  را تخلیه و تحویل دهند. ضمنا اجاره مورد    
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و  ، تمب   نکردن لوکال و همچنی   باز ماندنو عدم نظافت ریخی   زباله ض  درب  ریغب 
د  . شد ورودی لوکال گوشر   

نمود  د نظر ، هیئت مدیره در رای خود )مورد تخلیه و تحویل( تجدیگفتگو این   اما پس از 
ایط جدید  بسته شود. و قرار شد یک قرارداد جدید )شش ماهه( با شر  

 
رگزاری سام نوبخت خواهان همکاری با انجمن ستی   جهت ب -تقاضای برگزاری جشن 6

همکاری با  تجشن بزرگداشت استاد لطف  در انجمن میباشد. داریوش فارسان  مسئولی
 نوبخت برای برگزاری این جشن را بعهده دارد. 

 
ی 7 ، تاجیه موسوی  -کناره گب  به  2020ژانویه  25از تاری    خ عضو هیئت مدیره ستی  

  نموده است.  ین از هیئت مدیره کناره گب  درخواست خودشا
 

باس کدخداع تکل: پرو  تنظیم کننده            فریبا سماوات                       رئیس جلسه :   
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