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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                                         09  پروتکل شماره       

01-01-2012تاريخ    

، علی ، آرمان زنگنهرضا شھرزاد، طلعت نيازی، تھمينه پورفردشھ
 حاجی پور، : اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه
 نوری 

د)ور، ماھور پورامين، علی فارسانی، حجت بيرانوند، ھوشنگ باقری، افشين زنگنه، علی اکبر  ، آذرمحمد حسين زاده: ميھمان
با تاخير در اين جلسه حاضر ) انجمنبازرسان (امير عمرانی و کامران پيامانی . ديانی، لي
 پورفرد، سياوش اردو، مھوش پولکی

.شدند  

  دشدر خصوص موارد زير صحبت در اين جلسه 

ه شھ
 حاجی پور ضمن تبريک سال نو مي
دی به شرکت کنندگان، سئوالی را مطرح کرد و نظر آنھا را در مورد در آغاز جلس
:ترتيب جواب گرفت در خصوص مدت کوتاھی که وی مسئوليت انجمن را بعھده داشته جويا شد که بدين  

از کار شھ
 اظھار رضايت کرد و گفت در مدتی که او رئيس ھيئت مديره ستين بوده باوجود سن کم و جوان  -طلعت نيازی
مھمترين حسن مديريت شما اينست که ھيچ کاری : او به شھ
 گفت. بودن، ھمه امور را خوب و در کمال آرامش پيش برده است

تجربه شما کم . عضاء ھيئت مديره انجام نداده ايد و اين در گذشته در انجمن ستين کمتر پيش آمده استرا بدون مشورت با ساير ا
.است اما موفق ھستيد  

.علی نوری نيز حرفھای طلعت را تاييد کرد و مديريت شھ
 را موفق خواند  

عملکرد شما موفق بوده و . شده است خوشحالم که برای اولين بار يک زن رئيس ھيئت مديره انجمن ستين: حجت بيرانوند گفت
.من نيز برای حمايت از بھتر شدن انجمن پيوسته در کنار شما ھستم  

چشم خيلی ھا بما ھست که ببينند بانوان چگونه کار می . بانوان در ھيئت مديره اين انجمن اکثريت را دارند: سياوش اردو گفت
ئيکه فقط ھيئت مديره نمی تواند کارھا را به تنھايی پيش ببرد، ما ساير از آنجا. جشن شب چله ما بسيار خوب برگزار شد. کنند

.اعضاء نيز بايد ھمراه و ھمکار آنھا باشيم  

من خيلی از حرفھای دوستان را تاييد ميکنم، بخصوص که شھ
 تک روی نکرده و با ساير اعضاء ھيئت مديره : تھمينه پورفرد
.کارھا را ساده و راحت پيش ببريم -بدون اينکه مشکلی بين ما پيش بيايد- ت توانسته او با اين سياس. ھماھنگی کامل داشته است  

من ھميشه اينرا گفته ام، برخ
ف بعضی از روشنفکران که تنھا ھنرشان گنده گويی است، من معتقدم که اين ھيئت : رضا شھرزاد
شھ
 يک معلم است که ھم در . گنده گويی کافی نيست تنھا. مديره بھترين ھيئت مديره ای بوده که انجمن ستين بخود ديده است
.جامعه سوئد فعال است و ھم اينجا کارھای انجمن را ھدايت ميکند  

. دوستان من شخصا خوشحالم که ھمه شما راضی ھستيد اما دوست داشتم انتقادی ھم باشد: شھ
 حاجی پور  

ولی شما در کارھا خيلی بخود استرس ميدھيد و بيش از احتياج من ھمه خصوصيات اخ
قی شما را تاييد ميکنم : ماھورپورامين
.روند کار را سخت می بينيد که بھتر است روش خود را عوض کنيد و استرس وارده را  قدری کم بکنيد  

.من فکر ميکنم که استرس زيادی که شھ
 دارد بخاطر احساس مسئوليتی است که ميکند و نه چيز ديگری: طلعت نيازی  

الی جشن يلداگزارش م  

محمد حسين زاده گزارش درآمد و ھزينه جشن يلدا و فھرست نام شرکت کنندگان و غيره را از طريق پروژکتور به شرکت 
:نتيجه حساب بليط فروشی و ھزينه ھا بطور خ
صه چنين گزارش شد. کنندگان نشان داد و به چند سئوال در اين رابطه پاسخ داد  
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بدين ترتيب جشن يلدای . کرون 3514کرون، اخت
ف  39584ھزينه ھا کل کرون،  36070 کند بليط فروشی و رختدرآمکل 
.در پرونده موجود است مشروحبطور جشن درآمد و ھزينه گزارش  .کرون برای انجمن ستين ھزينه داشته است 3514امسال   

از جمله از کار گروه . شتندزمينه ھای مختلف ابراز دار خصوص جشن يلدا نظرات خود را درسپس تعدادی از شرکت کنندگان د
موسيقی سنتی انتقاد زيادی شد و ديگر اينکه تقسيم کارھا خيلی مشخص نبود و قدری استرس در کارھای آشپزخانه بوجود آمده 

.يکی از مشک
ت انتخاب نوع غذا بود که روی بليط ھا نوشته نشده بود که ميھمان چه نوع غذايی را سفارش داده است. بود  

 

 بعد از استراحتی کوتاه جلسه ادامه يافت

پرونده  دراين نامه . علی فارسانی نامه ای به انجمن نوشته و نکاتی را در خصوص اجاره دادن لوکال انجمن پيشنھاد کرده است
.موجود است  

.پيشنھاد و نامه علی فارسانی يک کار اساسی است و بايد برايش يک جلسه جداگانه گذاشت: رضا شھرزاد  

طلعت نيازی گفت که قرار اين نيست غير . صوص کرايه دادن لوکال، کليد سالنھا و نوع کرايه دادن چند تن صحبت کردنددر خ
.از سالن اجتماعات و آشپزخانه سالن يا اتاق ديگری در اختيار کرايه کنندگان باشد  

يه ميکند نکاتی را که در فرم مربوطه آمده قرار اين بوده که فرم مخصوصی داشته باشيم تا ھرکس لوکال را کرا: امير عمرانی
.اين فرم وجود دارد و بايد از آن استفاده شود. رعايت کند  

آن دسته از اعضاء که لوکال را اجاره می کنند بايد اول پول را بحساب انجمن ريخته و سپس کليدھا را تحويل : تھمينه پورفرد
.بگيرند  

ئوليت اجاره لوکال را بعھده داشته باشد و پيشنھاد کرد که مسئول امور اداری سپس طلعت نيازی گفت که ديگر نمی تواند مس
.انجمن با ھماھنگی با صندوقدار، لوکال را در اختيار ع
قمندان بگذارد  

 برای کسانی که لوکال را اجاره می کنند مورد احتياجنيز سالن دوم . سالن دوم بايد با سالن اصلی اجاره داده شود: علی فارسانی
ھردو سالن را در ما ميتوانيم . سرو کنند و تنھا سالن اجتماعات کافی نيست يیآنھا بايد بتواند غذای ميھمانان خود را در جا. است

.در عوض مبلغ اجاره را با) ببريماختيار بگذاريم و   

و حساب و کتابھا در آن برای اجاره لوکال بايستی يک فايل مخصوص تھيه شود تا ھمه برنامه ھای رزرو : شھ
 حاجی پور
.بايگانی گردد  

من يک نکته را ھم بايد اينجا بگويم که جلسات اخير انجمن با آرامش و به بھترين نحو پيش ميرود و اين در تاريخ : علی فارسانی
.انجمن ستين کم سابقه بوده است  

 

 پروژه نويسی بمنظور ايجاد درآمد برای انجمن

پروژه . صحبت کرد که در صورت موفقيت ميتواند درآمد با)يی برای انجمن باشد» ژه نويسیپرو«امير عمرانی از طرح و ايده 
نويسی در خصوص مسائل مختلف اجتماعی فرھنگی ميتواند باشد، در مورد مشک
ت زنان در جوامع غيردمکراتيک يا تنگناھای 

قبال می کنند و در ازا آن کمک مالی زيادی به سازمانھای مختلف در سوئد از اين پروژھا است. ديگر اجتماعی و مسائل روز
پس از سئوال و جوابھا، گروه پروژه نويسی تشکيل شد و کامران پيامانی، امير عمرانی، رضا شھرزاد و علی . انجمن ھا می کنند

.فارسانی عضو اين گروه شدند  

 

 افزايش مبلغ حق عضويت ساليانه

کرون  300کرون به  250تصويت کند که حق عضويت ساليانه خانواده ھا از محمد حسين زاده پيشنھاد نمود که ھيئت مديره 
ديگر اينکه ميھمانان اعضاء که در .بخصوص که در سال پيش رو درآمدھای فعلی انجمن کاھش خواھد يافت. افزايش يابد

ند تا برای نظافت لوکال شرکت می کنند بايستی مبلغی بعنوان ورودی بدھ) بجز جشنھای بزرگ خارج از لوکال(جشنھای مختلف 
.بعد از جشن صرف شود  
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) مجمع عمومی(کامران پيامانی اظھار داشت که با) بردن حق عضويت در اختيار ھيئت مديره نيست و بايد در جلسه ساليانه 
 در خصوص گرفتن ورودی از ميھمانان اعضاء نيز پيشنھا شد که  در جلسه آينده ھيئت مديره روی آن بحث و. مطرح شود

.تصميم گيری شود  

  
.پايان يافت 18.00شروع شده بود در ساعت  16.00جلسه که از ساعت    

شھ
 حاجی پور، رضا شھرزاد، طلعت نيازی، تھمينه پورفرد، آرمان زنگنه و علی نوری: امضاء کنندگان پروتکل  

 


