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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                                     2016-06-04پروتکل       
 

یک عضو علی  نفر از دبیران اصلی و چهاربا حضور  18.00ت مدیره ستین در ساعت ئجلسه هی

 تشکیل شد. (پرویز چارلنگ غیابدر )البدل 

 شرکت کنندگان در نشست:

 ویدا طهرانی ،ماندانا باقری ،عباس کدخدا، هوشنگ باقری، حمید شجاع دبیران:

 منشی: حمید شجاع

 بازرس: داریوش فارسانی 

 میهمان: شیرین صالحی )عضو کمیته انتخابات(، مهرنوش باقری، سام نوبخت )کارمند

 انجمن(، کامران پیامانی

 

پس از خوش آمدگویی به حاضرین هوشنگ باقری را بعنوان رئیس جلسه و حمید  -1

و دستور جلسه  مورد تایید  شدندشجاع بعنوان منشی و نویسنده پروتکل تعیین 

 دبیران قرار گرفت.

 سام نوبخت صورتجلسه جلسه پیشین هیات مدیره را روخوانی کرد.  -2

 

ضمن قدردانی از ادمین فعلی و  -که نیاز به بروز رسانی دارد-نجمن در مورد وبسایت ا  -3

در مورد بازسازی و نوسازی  قرار شد با حمید شجاع همینطورسازنده وبسایت،

در صورت توافق این کار به ایشان تا  شودمشورت  هاوبسایت پس از برآورد هزینه 

 ا به جلسه در مورد جابجاییواگذار گردد. در این مورد حمید شجاع نیز توضیحات الزم ر

hosting -domän och web ارائه نمود. یبه شرکت ارزانتر 

  

عباس کدخدا توضیح  . اف در هفته گذشته،ب.در مورد نمایشگاه برگزار شده توسط آ -4

 .اطالع جلسه رساندرا به این نمایشگاه ل مکا

 

ای خصوصی بند پنجم از دستور جلسه در مورد تصویب یک قیمت واحد برای کالسه -5

 تعیین شد. تدریس کرون برای یکماه  250ماهیانه بود که مبلغ 

 

ت مدیره با استناد به ئکه پیشتر هی-کامران پیامانی  سئوالدر مورد بند ششم و  -6

 11ماده  2 که بند شدپیامانی مدعی  -بود کتبی به وی دادهپاسخ  بنیادنامه انجمن

به تازگی در  «برای گزیده شدن در گروه دبیران باید یکسال پیشینه هموندی داشت»

عباس با توضیحات اما  !لب نمودقرا متهم به تستین ت مدیره ئوارد شده و هی بنیادنامه

کدخدا و سایر شرکت کنندگان در جلسه در نهایت قرار شد تا پروتکل مصوب مجمع 
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الزم به توضیح است  نشان داده شود.وی به  کدخداعمومی در مورد این بند توسط 

)که سابقا اساسنامه خوانده میشد( گنجانده سالها پیش در بنیادنامه  که این بند از

 و تازگی ندارد. است موجود  2011از سال شده و در آرشیو سرور سایت ستین لُر 

 

هیات مدیره با توجه به دعوت  انجمن ترکمنها به جشن تابستانی تصویب نمود تا برای  -7

 تمام هموندان این دعوتنامه ارسال شود. 

 

ند هشتم از دستور جلسه بدلیل کمبود وقت و همینطور عدم دریافت تقاضای کتبی ب   -8

 ت مدیره اتحادیه به زمان بعد موکول شد. ئاز سوی هی

 

در مورد بند آخر دستور جلسه در مورد نیاز به برگزاری کالس سوئدی و پیشنهاد     -9

نیز توسط  رسیده از سوی علی فارسانی، قرار شد عالوه بر فارسانی فرد دیگری

سام نوبخت برای برگزاری هرچه سریعتر این کالسها معرفی شود. در مورد ساعت و 

در  ،نسپورتاروز کالسها نیز پس از مشورت با معلمین و با در نظر گرفتن مسئله تر

 ی تصمیم گیری خواهد شد. تجلسه آ

 به پایان رسید. 19:40جلسه در ساعت 

 

 تنظیم کننده پروتکل: عباس کدخدا           رئیس نشست: هوشنگ باقری           
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