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Setin ideell kulturförening                                                              2015ژانويه 18يکشنبه  پروتکل   

 علیی، اسفندیار داوودی، طلعت نيازی، پرویز چھارلنگ، عبدالرزاق حسن -حاضر در نشست دبيران
)انبازرس(، داریوش فارسانی صدیق نيازیافشين زنگنه و ، فارسانی  
  محمد حسين زاده -منشی
مریم کھن -ميھمان  

 
 موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصميم گيری شد 

 
ی برای اعضاء جھت پرداخت حق عضویت ھابدون محدویت زمانی ئی ميل دیگری  -حق عضویت ھا 

ل شودارسا 2015سال   
 

برگزار ميگردد  knytkals ژانویه بصورت  31ماھيانه در تاریخ شنبه     جشن
 

Smörgås و از شرکت کنندگان با  ميشودمارس برگزار می  8یکشنبه  - روز زن  
ضمنا وی برای دعوت از . طلعت نيازی مسئوليت این برنامه را بعھده گرفت. شدپذیرایی خواھد   

.مينمایدنيز اقدام در این مراسم عر خوانی از شاعران زن برای سخنرانی و ش  
 

برای ذخيره فيلم جشن ھا    Extern Hårddisk 1TB تصویب شد که مسئول امور اداری یک عدد 
 و سایر مراسم خریداری کند

 
پرویز . ماه مارس در محل انجمن برگزار گردد 20تصویب شد که جشن نوروزی ستين در تاریخ جمعه 

شن را بعھده گرفتچھارلنگ مسئوليت این ج  
 

تماس با گروه موسيقی از ایران به خوانندگی ھنگامه اخوان در جریان است که  –کنسرت موسيقی
پرویز چھارلنگ از طرف . ماه مارس در سالن آرتيستن برنامه اجرا خواھند کرد 21درصورت توافق برای 

 ستين مسئول تماس با این گروه ميباشد
 

تشکيل  - در صورت استقبال عمومی- به پيشنھاد افشين زنگنه چند دوره آموزش موسيقی در انجمن 
آگھی این دوره ھای آموزشی . ابتدا عضویت انجمن ستين بشوندشرکت کنندگان بایستی . خواھد شد

 در روزھای آینده از رادیوھا پخش می گردد
 

ژانویه در محل  24ن شناس از ھلند روز شنبه سيما ذوالفقاری پژوھشگر و زبا - سمينار زبان شناسی
 انجمن سمينار خواھد داشت

 
در انجمن نمایش داده  15.00فوریه ساعت  08در تاریخ » مادرم بلوط«فيلم  - نمایش فيلم مستند

دقيقه است 50زمان این فيلم مستند . ميگردد  
 

ری جشن ھای بزرگ محدودتر و یا علی فارسانی پيشنھاد نمود که از این ببعد یا دامنه برگزا -پيشنھاد
مسئولين ستين ھربار مجبور نباشند در  که اینکه مبلغ بليط ھا گرانتر شود تا بتوان توازنی ایجاد کرد

این پيشنھاد در نشست آینده بررسی خواھد شد. کار کنندتمام طول جشن   
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