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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 
 

Setin ideell kulturförening                                                                       Årsstämma 2016-04-24     
 

  2016-2017پروتکل نشست سالیانه انجمن ستین برای گزینش گروه دبیران سال 

2016آپریل  24یکشنبه   

 

تشکیل شد. 15.30با نیم ساعت تاخیر در ساعت سالیانه انجمن ستین نشست   

ه بعنوان رئیس جلسرا  عباس زرین پورضمن خوشامدگویی، ستین انجمن مدیر مسئول  در ابتدا عباس کدخدا

ه رئیس گارای شفاهی شرکت کنندگان تصویب شد و زرین پور به جای . این پیشنهاد باپیشنهاد نمودسالیانه 

.جلسه دعوت شد  

 

Protokolljusterare ننیز بعنوا مهرنوش باقریرای اعتماد گرفت و نشست بعنوان منشی  سپس غالم زیالیی  

سئولیت مبرای  عابدین نیازی نیزماهور پورامین و  نشست( انتخاب گردید. تایید کننده پروتکل همراه با رئیس) 

.شمارش آرا انتخاب شدند  

نفر شمارش شدند.  43نشست حق رای داشتند کسانیکه در این   

ت های زرین پور دستورکار جلسه و نکات مربوط به آن را به ترتیب توضیح داد. وی همچنین سرفصل گزارش فعالی

بیشتر  این فعالیت عمدتا فرهنگی نسبت به سال گذشته بسیارساالنه انجمن را برای شرکت کنندگان خواند. 

مل کرده است.بوده و انجمن کارآمد تر ع  

 گزارش مالی انجمن برای یکسال گذشته طبق گزارش بازرسان به قرار زیر بوده است:

 

Balansräkning för Setin kulturföreningen 

Verksamhets period 2015-04-26 t.o.m 2016-04-28
Ingående saldo företagskontot 100 042  

Ingående saldo sparkontot 0  

Ingående saldo kontantkassan 710  

Totalt ingående balans per 2015-04-26.  100 752
Insättning till företagskontot 594 661  

Insättning till sparkontot 0  

Insättning till kontantkassan 340  

Totalt intäkter under verksamhet året 2015-2016.  595 001
Utgifter utbetalad från företagskontot -540 123  

Utgifter utbetalad från sparkontot -51 000  

Utgifter utbetalad från kontantkassan 0  

Totala utgifter under verksamhets året 2015-2016.  -591 123
Utgående saldo företagskontot 74 580  

Utgående saldo sparkontot 29 000  

Utgående saldo kontantkassa 1 050  

Utgående balans per den 2016-04-28.  104 630  

 

شد در حالیکه این نقدینگی کرون کمتر از سال قبل اعالم  60000مقدار نقدینگی انجمن بازرسان در گزارش مالی 

کرون بوده  40000بمبلغ تقریبی  تقریبا همانند سال پیش میباشد. دلیل آن هزینه های پرداخت نشده انجمن

 است )اجاره لوکال، حقوق کارمند( که بایستی بزودی پرداخت گردد.
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م پس از دادن توضیحاتی در مورد بررسی امور مالی انجمن و اینکه تمابازرسان انجمن علی و داریوش فارسانی 

ت در نهای تخلفی مشاهد نکرده اند،دریافت ها و پرداخت ها بر اساس بنیادنامه انجمن صورت گرفته و هیچگونه 

.و هیئت مدیره فعلی از مسئولیت آزاد شدند رای به برائت هیئت مدیره ستین از مسئولیت دادند  

 

زیر  داریوش فارسانی پیشنهاد پرداخت مبلغی حق الزحمه سالیانه برای تشویق مسئولین انجمن را به شکل

تایید کرد. ارائه و به رای گذاشت که نشست آنرا به شرح زیر  

هر نفر )دونفر( جانشین ها کرون /  1000کرون / سایر اعضاء هیئت مدیره )چهارنفر( هر نفر  2000رئیس انجمن 

 500 کرون / بازرسان، گروه تدارکات انتخاب )جمعا پنج نفر( هر نفر 500 کرون.

برای ستین هزینه دارد.کرون در سال  0059کل این پاداش   

 

بود که نشست اول آپریل تا پایان ماه مارس سال بعد را بعنوان  (Årsräkenskap) پیشنهاد بعد انتخاب سال مالی 

 سال مالی انجمن ستین مورد تایید قرار داد.

 

ی پس از آن شیرین صالحی و حجت بیرانوند که مسئول تدارکات انتخابات بودند تعدادی از هموندان را که آمادگ

شمارش  در پست های مختلف انجمن را داشتند بعنوان کاندید معرفی کردند. نتیجه انتخابات وپذیرش مسئولیت 

 آرا، مسئولین جدید ستین به شرح زیر اعالم شد:

 

 اعضاء اصلی گروه دبیران )هیئت مدیره(

رای بمدت دوسال 31پرویز چهارلنگ با   

رای بمدت دوسال 30ماندانا باقری با   

مدت یکسالرای ب 23عباس کدخدا با   

رای بمدت دوسال 19حمید شجاع زیبا با   

بدون رای گیری( بمدت یکسال–هوشنگ باقری )از اعضاء هیئت مدیره سال قبل   

 

 اعضاء جانشین بمدت یکسال

رای  21شهناز حاتمی با   

رای 10ویدا طهرانی با   

 

 بازرسان بمدت یکسال

 الهام جعفریان

فارسانی داریوش  

 

 گروه تدارکات انتخابات سال آینده 

 شیرین صالحی

 اسفندیار داوودی

 مهرنوش باقری

 

یت آنگاه پیشنهاد شد که برای برگزیده شدن در هر پستی در انجمن ستین باید یک سال از پرداخت حق عضو

الح فرد گذشته باشد. این پیشنهاد را نشست تایید کرد. همچنین تصویب شد که گروهی برای تغییر و اص

این مورد و همچنین موارد دیگری که شفافیت الزم را ندارد اقدام کنند. بنیادنامه انجمن در   

داش در این نشست برای اولین بار برای اعضاء هیئت مدیره و سایر مسئولین ستین مبلغ کمی به عنوان پا

 سالیانه تصویب شد که به همه آنها پرداخت می گردد.

گذشته، به مسئولین ستین که تا به امروز  رئیس انجمن در یکسال عباس کدخدادرپایان مراسم نیز 

.دسته های گل اهدا کرد این انجمن وقت و نیرو گذاشته بودند ماندگاریبرای  صمیمانه  
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پایان یافت. 18.00اعت نشست در س  

انجمن ستین 2016امضاء کنندگان نشست سالیانه   

 

غالم زیالیی       Ordförande عباس زرین پور  Sekreterare قریمهرنوش با            protokolljusterare 
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