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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                              2015-50-31پروتکل  

:افراد حاضر  
هرانی، عبدالرزاق حسنی، ویدا طهلمند اربابی، هوشنگ باقری، ، عباس کدخدا -دبیران  

محمد حسین زاده -منشی حمید شجاع زیبا -جانشینان  
 

افشین زنگنه، اسفندیار داوودی -میھمان  
 

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

Borås - Rådde Hult Lägergård در اردوی تابستانی   
. هزینه خوراک نیز به حدود میباشدکرون  16500لوکال محل اردو اجاره اسفندیار داوودی گزارش داد که 

کرون خواهد رسید و هدیه به گروه موسیقی  30000کرون میرسد. فروش بلیط بطور متوسط به  10000
هزار کرون پیش بینی میشود. در نتیجه احتمال میرود که کل برنامه اردو برای انجمن  5تا  4نیز بین 

 هزینه ای نداشته باشد.
گرفت که مسئولیت تدارکات اردو به عهده افراد زیر باشد:گروه دبیران تصمیم   

 مسئولیت مستقیم: اسفندیار داوودی، پرویز چهارلنگ. همکاران: عباس کدخدا، محمد حسین زاده
 

پروتکلی در این مورد تنظیم شده است که پس از امضاء رئیس انجمن و صندوقدار  - Firmatecknare 
 جدید به بانک تسلیم خواهد شد.

 
:کرد تا بندهایی به بنیادنامه اضافه شود تموافقروه دبیران گ  
   اگر کسی بخواهد از گروه دبیران )هیئت مدیره( کناره گیری کند باید حداقل یکماه پس از اعالم -

alltså en månad uppsägningstid کناره گیری در پست خود باقی بماند 
را بجای فرد کناره گیری کرده از گروه دبیران درصورت نبودن جانشین، بتوان یکی از هموندان  -  

داشته باشد که این هموند را انتخاب کند   Mandat هیئت مدیره و  وارد گروه کرد  
ات و نوشته ها و اسناد انجمن به سوئدی )یا به فارسی و سوئدی( باشد تا درصورت کنترل اداره مالی -

 غیره مشکلی پیش نیاید
 

 در زمینه های دیگر
اربابی: نام جشن ماهیانه به سمینار ماهیانه تغییر کند.هلمند   

عباس کدخدا: در گذاشتن سمینارها عجله نکینم و هیجان زده نشویم . اگر چند سمینار را باهم 
.و استقبالی نمی شود بگذاریم نتیجه عکس میگیریم  

ه کوتاه معرفی و افشین زنگنه: ارتباط ما با بیرون از انجمن خیلی ضعیف است. در رادیوها برنام
 سخنرانی بگذاریم.

نجمن در کودکان ستین را جدی تر بگیریم. برایشان تاتر، رقص و غیره بگذاریم. جشنهای اویدا طهرانی: 
 سایه است باید شناسایی انجمن را توسعه بدهیم.

می اسفندیار داوودی: الزمه هر دوره آموزشی کشاندن مردم به اینجاست. در غیر اینصورت کار بجایی ن
 رسد.

حمید شجاع: در جشن ها چای و قهوه مجانی نباشد. حتی نوشابه هم فروخته شود برای کمک به 
 بودجه انجمن.

 
:تصویب شد  

ه ها ریزی جشن های ملی و سایر برنام هلمند، ویدا و افشین کمیته ای تشکیل بدهند برای برنامه -
 که نیاز به گرفتن سالن های بزرگتر دارد.
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باشدمیتعطیل ماهیانه ستین در پایان ماه یوتی و یولی جشن بخاطر فرا رسیدن تابستان،  -  
ه دید این نامه قبال باید ب .هموندان پیشین انجمن ستینارسال به برای  هلمند نامه ای تنظیم کند -

  وه دبیران رسیده باشد.گر
پیشنهاد کرد انجمن ها دیگر بافرهنگی و اجتماعی را  همکاریهلمند  -  

پرداخت شود  gåva کرون بصورت کادو/ 3000تا  2500در جشن ها به نوازندگان بین  -  
و به هیئت مدیره گزارش کنند را بررسیاع زیبا و ویدا طهرانی روی دوره های آموزشی حمید شج -  

شودبا شرکت پیشنهادی رادیو ام.ان.اف مذاکره و قرارداد نظافت لوکال ستین بسته  - Städfirma 
خواهند کرد.کرون پرداخت  500کرون و ام.ان.اف  1000ستین ماهیانه در این رابطه   

وسایل بازی  بودجه برایکرون  5000و تا سقف  شدیک اتاق در انجمن برای نوجوانان در نظر گرفته  -
واده ها خان. ویدا طهرانی مسئولیت سرپرستی نوجوانان را بعهده گرفت. یک ئی میل به تصویب گردید

باید از ارسال و تقاضا شود وسایلی که به کار بازی بچه ها میخورد را به انجمن هدیه کنند. این وسایل ن
 نوع فرسوده و ناکارآمد باشند.

ه نداشته گروه دبیران تشکیل شود برای تصمیم گیری هایی که نیازی به نشست و جلس«  وایبر»در  -
.هاباشد. همچنین برای سرعت در کار  

تصویب شد. خرید پایه میکروفن توسط افشین زنگنه -  
ر تخفیف سازمان رادیویی پیام )حمید شجاع( بابت تبلیغ برای ستین و همچنین خدمات اینترنتی دیگ -

( در پرداخت اجاره خود تا اطالع ثانوی داشته باشد /ماهکرون 450ویژه ای )  
 به ستین -پیش اعالم کرده بود به آن نیازی ندارد که از مدتی-ویدا طهرانی اتاق مورد اجاره خود را  -

 پس داد.
  
 
 

ابیهلمند اربهوشنگ باقری/تنظیم کننده پروتکل:             عبدالرزاق حسنیرئیس نشست:   
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