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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                              2015-03-15پروتکل  

:افراد حاضر در نشست  
نگ، عبدالرزاق حسنیاسفندیار داوودی، علی فارسانی، طلعت نیازی، پرویز چهارل -دبیران  

افشین زنگنه، مهرنوش باقری -جانشینان  
داریوش فارسانی -انبازرس   

محمد حسین زاده -منشی  
 

احمد عالی، شیرین صالحی، ، غزل چهارلنگ، ماندانا باقری، عباس کدخدا، ماهور پورامین -میھمان
 امیر عمرانی، الهام خیرالهی

 
ی و یا تصمیم گیری شد موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریز  

 
 

به سمت کیلومتری یوته بوری  250در  2015آگوست  2-5این اردو برای روزهای  -اردوی تابستانی
در محلاستکهلم   

Björkenäsgården 

Kyrkan & församlingsexpeditionen:  
Östra Vägen 3  

715 31 ODENSBACKEN  

کرون میباشد. 105این اردو حدود رزرو شده است. هزینه اقامت یکشب برای هر نفر در   
فکر  اسفندیار داوودی: عوض کردن فضا و داشتن ارودی تابستانی در محلی متفاوت از سالهای گذشته

به  خوبی است. اگر این محل پذیرفته شود تعداد زیادی از همتباران ما از استکهلم برای شرکت در اردو
 ما خواهند پیوست.

تن همتباران از استکهلم تصویب شد. داشتن اردوی تابستانی و پیوس  

ابتدا پرویز و غزل چهارلنگ همراه با اسفندیار داوودی از قرار شد که در خصوص انتخاب محل یادشده 

Björkenäsgården 

یز کمیته به ریاست پرورفته میشود. ضمنا برای اجرای اردو، یک بازدید و سپس تصمیم نهایی گ
Bockaberg Floda محل اردوی تابستانی پارسال نیز  2بعنوان پالن اهد شد. لنگ تشکیل خوچهار  

.پیشنهاد گردید  
 

مسئول اصلی این جشن پرویز چهارلنگ میباشد. -جشن نوروز  
کرون برای هر شام تهیه میشود. ساالد و  75نفر با هزینه  60شام جشن توسط ویدا طهرانی برای 

شب خواهد بود. 0010.تا ساعت  30.80سرو شام از ساعت  نوشابه نیز در این قیمت آمده است.  
 ضمنا ویدا سفره هفت سین را نیز می چیند.

 
ر گرفته ، دونفر سرویتور توسط افشین زنگنه بکابرای سرویس دادن به میهمانان و نظافت بعد از جشن

کرون دستمزد می گیرند. 500هرکدام از این سرویتورها  میشود.   
 

زنگنه سرپرستی می نمایدبرنامه اجرایی موزیک جشن را افشین   
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مکان بعهده گرفتند. سرو شراب و آبجو نیز در صورت االهام و ماندانا را شیرینی جشن مسئولیت پخت 
 انجام می گردد.

تن اسفندیار امور چیدن میزها و مرتب کردن سالن، گذش و کمیته هماهنگی مرکب از مهرنوش، شیرین
و غیره را بعهده دارد. رومیزی ها را اسفندیار تهیه می کند. گل و شمع روی میزها  

 
کرون در ماه باشد.  1650در این مورد تصویب شد که بطور کلی اجاره هر اتاق  -اجاره اتاق به رادیوها

شد. قائلبرای دوره ای مشخص نیز ای تخفیف ویژه  ،اما در مواردی میتوان با ذکر کل کرایه در فاکتور  
 1000ا یونی تنه –آپریل  ماههایکه اجاره اتاق به رادیو پیام و یک متقاضی دیگر برای  تصویب گردید

 کرون در ماه باشد اما پس از آن اجاره کامل فاکتور شود.
 

  Valberedning-شیرین صالحی و امیر عمرانی گزارش کوتاهی از کار خود برای پیدا کردن داوطلب 
اء ه دادند. آنها پیشنهاد کردند که یک ئی میل برای همه اعضبرای عضویت در هیئت مدیره دوره آیند

فرستاده شود و از آنها برای کاندید شدن در هیئت مدیره دعوت گردد. اما علی فارسانی و پرویز 
ه با این است ک ماموریت شچهارلنگ مخالف این روش بودند و گفتند که گروه گزینش کاندید اصوال 

اء ی آمدن در هیئت مدیره مناسب هستند تماس بگیرند و نه همه اعضکسانی را که فکر میکنند برا
 انجمن.

 
داریوش فارسانی: پیش آمده که شخصی تحت شرایطی کاندید و انتخاب گردیده اما در شروع 
ش مسئولیت جا می زند و کارایی ندارد. این همه سیستم را فلج می کند. گروه گزینش باید از پی

ها بدهد تا آنها چشم بسته قبول مسئولیت نکنند.آگاهی الزم را به کاندید  
ه اینکه طلعت نیازی: آدمهایی که می آیند باید توانایی داشته باشند، برای انجمن باید وقت بگذارند ن

 تنها یک فیگور باشند!
 

توسط منشی خوانده و توضیح داده شد و  سپس نشست پایان یافت - Övriga frågor 
 
 
 
 

انیمهرنوش باقری/علی فارستنظیم کننده پروتکل:             حسنی عبدالرزاقرئیس نشست:   
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