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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                              2015-40-19پروتکل  

:افراد حاضر در نشست  
نگاسفندیار داوودی، علی فارسانی، طلعت نیازی، پرویز چهارل -دبیران  

افشین زنگنه، مهرنوش باقری -جانشینان  
، صدیقه نیازیداریوش فارسانی -انبازرس   

محمد حسین زاده -منشی  
 

هلمند اربابی، ویدا طهرانی امیر عمرانی، ،احمد عالی، ماندانا باقری، ماهور پورامین -میھمان  
 

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

حاال موقع انجمن ستین انجمنی جا افتاده است و گفت:  ازجمله از هلمند اربابی طی سخنانی در آغ
ما  برای گرایش های گوناگون باشد.باز مکانی فراگیر و آغوشی سعی کنیم این انجمن  آن است که

یک فراخوان عمومی برای جذب همه نیروها داشته باشیم.هیئت مدیره باید در دوره آینده   
 

مورد پذیرش افراد در جشن نوروز صحبت هایی شد که پرویز چهارلنگ و علی فارسانی  سپس در
و همه  توضیحات الزم را دادند و رعایت قوانین را در این گونه جشن ها تضمینی برای احترام گذاشتن به

ن دانستند. در همین رابطه افشین زنگنه گفت که اصوال برگزاری جشهمچنین رعایت اصول ایمنی 
است چون جای کافی برای همه نیست.های بزرگ در محل انجمن اشتباه   

 
ارش اسفندیار داوودی و پرویز چهارلنگ در مورد محل اردوی تابستانی به شرح زیر گز -اردوی تابستانی

 دادند:
در نزدیک شهر  Borås محلی است که امسال در آنجا اردوی تابستانی ستین  Råddehult Lägergård 

اختیار خواهیم داشت. دسترسی به دریاچه، قایق، زمین تخت در  66برگزار میشود. سه ساختمان با 
 فوتبال و والیبال، آشپزخانه مدرن و سالن همراه با پیست رقص از جمله امکانات این محل است.

 قیمت بلیط: 
کرون. 350سال )با داشتن تخت(  12کرون و نوجوانان زیر  600کرون، میهمان  500اعضاء بزرگسال   

نفری که برای اردو ثبت نام کرده و پول  66تخت خواهد بود. یعنی اولین  66پذیرش افراد به اندازه همان 
 کهد ضمنا تصمیم گرفته ش به حساب انجمن واریز نموده باشند خواهند توانست در اردو شرکت کنند.

 بلیط مجانی به هیچ کس  و به هیچ عنوان داده نشود. 
 

اشتند که حساب و کتابهای انجمن را بررسی کرده و همه چیز درست و اظهار د -بازرسان انجمن
 قانونی بوده است اما برداشت ها و پرداخت ها باید مشخص تر باشند. بطور مثال بهتر است که هر

ابتدا انجام گیرد و سپس فیش آن به صورت حساب ضمیمه شود، نه قبل از آن. ضمنا   Transaktion  
ود.دی یا هرکس دیگر داده میشود باید کلمه هدیه روی ورقه پرداخت قید شوقتی هدیه ای به هنرمن  

 
تبی افشین زنگنه پیشنهاد کرد که یک گروه موسیقی از بیرون بتوانند در محل انجمن تمرینات مر

قرار  داشته باشند و کارشان به صورت یک دوره آموزشی باشد. هیئت مدیره این پیشنهاد را تصویب و
را بنماید.برای شروع این کار  ماهنگی الزم ه شد که افشین  

 
 

طلعت نیازی/پرویز چهارلنگتنظیم کننده پروتکل:             افشین زنگنهرئیس نشست:   
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