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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                                     2016-70-23پروتکل       

 

 :کنندگانشرکت 

هوشنگ باقری، حمید شجاع، ویدا طهرانی)عضو  ،ماندانا باقری کدخدا، اسعب دبیران:

 جانشین(

 سام نوبختمنشی: رئیس نشست: شیرین صالحی )عضو کمیته انتخابات(،  

 بازرس: داریوش فارسانی 

 ، طلعت نیازیرزاق حسنی: دیگر شرکت کنندگان

 

 رییس جلسه شیرین صالحی- 01

 منشی جلسه سام نوبخت- 02

 محمدتوسط هوشنگ باقری و در اردوی تابستانی ار بر این شد که تقسیم جا قر- 03
 حسین زاده صورت پذیرد

پولی که برای اردو پرداخت میشود در هیچ صورتی استرداد  ،شد اینقرار بر - 04
 نمیگردد

که در لحظات آخر اگر بلیط اضافه باقی ماند با قیمت باقری پشنهاد توسط ماندانا - 05
 ناهندگان داده شودکمتر به پ

انجمن در کلیه ی کارهای فرهنگی اعم  پیشنهاد توسط طلعت نیازی مبنی بر این که - 06
 قیمتی جدا برای بازنشسته ها و پناهجویان تعیین کند یتابستان یاز اردو

 ررسی وضعیت همکاری مشترک انجمن ستین با انجمن های همجوارب-07 

حمید شجاع زیبا باشد  ABFها با  studiecirkel قرار بر آن شد که مسئول مستقیم-0 8
 همکاری نمایند او نیز با باقری و طلعت نیازیو ماندانا 

ها و  Kursپیشنهاد داریوش فارسانی مبنی بر در جریان گذاشتن ایشان از وضعیت -0 9
 اطالعات الزم در این زمینه

 شجاع زیبا واگذار میگردد حمیدیولی رسما سایت ستین لر به  23از تاریخ - 10

 2500سایت ستین و همچنین  کرون برای به روز رسانی یک ساله  2000مبلغ  -11
 کرون برای خرید قالب جدید سایت باید به حمید شجاع پرداخت گردد.

آگوست در  15اطالعیه ترم جدید کالس های انجمن توسط سام نوبخت در تاریخ -12
 گرفتاختیار هییت مدیره قرار خواهد 
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 طلعت و سام را به عنوان کمیته برگزاری اردو منصوب نمود.-هییت مدیره ماندانا -13

باید یک ایمیل برای اعضا فرستاده شود مبنی بر طرح سوال در زمینه عالقه مند -14
 به خرید بلیط بودن به همکاری در زمینه برگزاری اردو و اقدام 

 

 
 تنظیم کننده پروتکل: عباس کدخدا      رئیس نشست: شیرین صالحی                
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