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اجتماعی ستين                        –انجمن فرھنگی   

 

Setin ideell kulturförening                                                                                     29-11-2012 پروتکل 

 

افشين زنگنه و یرضا زارع، شھ� حاجی پور، سياوش اردو، امير عمرانی، شھناز رياح :ھيئت مديره  

نيازی، کامران پيامانی                                                     صديق نيازی، طلعت ماھور پورامين، : ميھمانان
محمد حسين زاده: منشی  

شھ� حاجی پور: ه پروتکلتنظيم کنند  

اع�م کرد در آغاز رضا زارع رئيس جلسه به شرکت کنندگان خوشامد گفت و شروع  نشست را  

ھميشه درھا : او گفت. صحبت کرد و اينکه چرا از آن استفاده بجا نمی شودکامران پيامانی در خصوص لوکال انجمن 
رئيس ھيئت مديره بايد  .نمی دھدرا غير از مواردی که تا بحال داشته ايم  بسته است و ھيئت مديره اجازه ھيچ فعاليتی

.جواب مثبت بدھد استفعاليت ھايی که در چھارچوب حقوق بشر به از اختيارات خودش استفاده کرده و   

چرا ھمه چيز را به سياست ربط ميدھيم؟ ما ميتوانيم در اين لوکال خيلی کارھا بکنيم ولی حتی در موارد : امير عمرانی
.حقوق بشر نيز فعاليتی نداريم  

ن اينست که قرار بوده چند نفر در لوکال داستا. اين صحبتھا که ميشود برداشتھای مختلفی در پی دارد: رضا زارع
ين ا. جلسه ای داشته باشند و من گفتم بايستی با ساير افراد ھيئت مديره صحبت کنم و تنھايی نمی توانستم تصميم بگيرم

در اين يعنی ھمزمان که من داشتم با کامران پيامانی (دوستان قبل از اينکه موضوع را به ھيئت مديره منقل کنم
ضمنا ما از لوکال  .حل شده بودپيشاپيش يک جای ديگری را پيدا کرده بودند و مسئله  )صحبت ميکردمخصوص 

منتھا فرم استفاده ما با آنچه نظر کامران است قدری تفاوت . انجمن استفاده بجا می کنيم و ھميشه ھم درھا بسته نيست
.دارد  

پيش گيری از موارد مشابه، ھيئت مديره به رضا زارع اختيار تام داد که منبعد در خصوص استفاده از لوکال  برای
.در موارد اضطراری و مسائل انسانی به تنھايی تصميم بگيردانجمن   

  کميته زنان -دوره آموزشی

عاليت ھايی داشته باشيم زير چتر ما ھشت نفر خانم ھستيم که ميخواھيم کميته ای را تشکيل داده و ف: طلعت نيازی  

نيز تماس گرفته ايم که اين  ABF ا ب. يک آئين نامه داخلی ھم داريم که آنرا به شما خواھيم داد. انجمن ستين   

  :فعاليت ھای ما از جمله. دباشندليت ھا بصورت دوره آموزشی افع

 سمينار در رابطه با س�متی

 راه پيمايی ھای گروھی

بودن پيک نيک و دور ھم  

...مديتيشن، رقص، کتاب خوانی در مورد س�مت و   
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يک گروه  ايجادمن با . رو به ھمان سو داردو ايجاد اين کميته  استن جھان سومی قانوکميته بانوان يک : امير عمرانی
.تشکيل شود مخالف ھستم انزنکه صرفا از   

. موافقمبا نظر امير عمرانی  :ھناز رياحیش  

.ر يعنی پديده مردسا<ری بدست مرداناين کا :زنگنه افشين  

 یاين يعنی که خودتان يک فکر. به باور من بايد اول يک ئی ميل ميامد و بقيه را درجريان می گذاشتيد :سياوش اردو
.اجرا کنيد می خواھيد آنراکرده ايد و   

من می پرسم چرا يک کميته فقط برای زنھا؟ :شھ� حاجی پور  

اما اينکه من گفتم فقط خانمھا، . و سازمان زنان داريم و اين معمول است ھا ما در ھمين شھر کميته :نيازی طلعت
. نباشدبرای آقايان جالب شرکت در اين فعاليت ھا کارھايی ست که بيشتر مناسب خانم ھاست و شايد   

.دعنوان نشوتا تنھا برای زنان را عوض کنيم اسم اين کميته  ميکنم که دپيشنھا :رضا زارع  

  5با  که بصورت يک دوره آموزشی خواھد بود طلعت رادرخواست  ،تغيير نام کميتهپيشنھاد با توجه به  مديرهھيئت 

.تشکيل دھد Må bra   و به طلعت اجازه داده شد که کميته خود را با نام  يک ممتنع تاييد ت ورای مثب

 
.پس از تشکيل کميته به ھمه اعضاء ستين اط�ع رسانی خواھد شد  

 
در خصوص جشن يلدا   

امير . داشته باشدتخفيف % 20 شرکت کننده عضو اول 60 اين جشن بليط برایيئت مديره تصميم گرفت که در ھ
.جشن يلدا را بصورت يک ليست ارائه داد که ضميمه است ی پيش بينی شدهعمرانی ليست ھزينه ھا  

آجيل و موزيک از ميھمانان  جشن  بدون خوراک برگزار شود و تنھا با ميوه و شيرينی و ھيئت مديره تصميم گرفت که
 150و ميھمان ھم  کرون 50کرون و بچه ھا  150نفر دوم  60کرون  110نفر اول  60قيمت بليط ھای  .پذيرايی کنيم 

کرون تقليل يافت 12360کرون برآورد شد و ھزينه کل جشن به مبلغ  4000خريد ميوه . کرون  

 ايجا اتاق سرگرمی برای بچه ھا

برای اين کار  ھاکامپيوترفعلی اتاق صورت گرفت و  اد سرگرمی برای بچه ھا در جشنھای ماھيانهتبادل نظر برای ايج
.چگونگی آماده کردن اتاق و تھيه وسايل سرگرمی برای بچه ھا به جلسه آينده انجمن موکول شد .در نظر گرفته شد  

 

پروتکل کنندگان امضاء   

  رئيس جلسه - رضا زارع           تنظيم کننده پروتکل -ھ� حاجی پورش                     منشی- محمد حسين زاده   

Reza Zare  - ordförande         Shahla Hajipour- justerare               M. Hossainzadeh-sekreterare  

                 

 


