
 
 

ستين اجتماعی - انجمن فرھنگی بنيادنامه  
 

تعریف -یک  ماده  
 

 برپاشده از مردم لُر، )غير انتفاعی(ت سودناور نجمنی اسا ستين اجتماعی_  انجمن فرھنگی
منشور جھانی  پایه، که بر مردمانو دیگر  مردم این فرھنگ دوستداران و) کوچک و لر بزرگ(

.ميکند ت7شحقوق بشر   
 

امن - دو  ماده  
 

 نام کوتاهميباشد که در کشور سوئد به ثبت رسيده و "  ستين انجمن فرھنگی" نام انجمن 
ميباشد"  س .ف.ا"آن   

 
)اھداف و وظایف(ھدف ھا و کارھا  – سه ماده  

 
لُرھا و دیگر مردمانفرھنگ  پاسداری و گسترش –یک  بند    
دیگر  کشور سوئد و در گیانجمن ھای فرھنفرھنگی با دیگر پيوند و داد و ستد  –دو  بند

گيتیکشورھای   
انجمن ھموندانآموزشی و ورزشی برای  گوناگونزمينه ھای  فراھم آوری –سه  بند  
فرھنگی و اجتماعی پشتيبانی از دوستداران ت7شھایتشویق و  -چھار بند  
 

انجمنساختار  - ماده چھار   
 

نشست ساليانه -الف  
گروه دبيران -ب  
بازرسان گروه -ج  
 

نشست ساليانه –نج پماده   
 

تصميم گيری استباJترین نھاد نشست ساليانه  –یک  بند  
.ميگردد برپاماه آپریل یک بار در نشست ساليانه، سالی  –دو  بند  
سه چھارم  ،ھمونداندرخواست اکثریت  پایهبر  )فوق العاده(ویژهنشست ساليانه  –سه  بند

برگزار ميگرددیا فراخوان بازرسان  گروه دبيران  
می یابدرسميت  شمار از ھموندانبا ھر  نشستاین : یک تبصره  
پيش از برپایی یک ماه  فراخوان که در آن دستور کار نشست آمده باشد باید –چھار  بند

فرستاده شود ھموندانبرای  نشست  
بيشترینه ، دو منشی و یک ناظر با رای )رئيس جلسه( نشست گزینش فرنشين –پنج  بند

صورت خواھد گرفت شستنحاضر در ھموندان   



، منشی ھا و ناظر فرنشين نشستباید به امضا  نشست ساليانهصورتجلسه  -شش  بند
اسناد انجمن نگھداری شود بایگانیو در  برسد  

 
نشست ساليانه )وظایف(کارھا  –شش  ماده  

 
کرد انجمنکارو  گروه دبيرانبررسی و ارزیابی گزارشھای  -یک  بند  
، بازرسان و کميته تدارک انتخاباتيرانگروه دب گزینش - دو بند  
)عضویت(ھموندی تصویب حق  - سه بند  
انجمن )انح7ل(برچيدگی تصميم گيری در مورد  - چھار بند  
تعليقی ھموند) ابقا(ماندگاری تصميم گيری در مورد اخراج یا  -  پنج بند  
گروه دبيرانبا پيشنھاد  دگرگونی بنيادنامه – ششبند   

 
دبيرانگروه  -ماده ھفت  

 
گزینش ميشوند دو سالبرای مدت گروه  -کی بند  

حداکثر سه بار پياپی خواھد بود گروه دبيرانعضویت در  -تبصره یک  
ميتواند در گروه دبيران باشدیکنفر  تنھااز یک زوج  -تبصره دو  

باJترین رای به مدت دوسال و دیگران به  دبير دارایسه  2013سال  گزینشاز  -تبصره سه
.ميشوند گزینشجانشين ھا ھرسال . ميشوند گزینش سالمدت یک  

و دو جانشين است دارای پنج دبير گروه دبيران –دو  بند  
در تعطي7ت تابستان، گروه ( یکبار در ماه برگزار ميشود دستکم گروه دبيراننشست  –سه  بند

 کار و دستور آگاھی از ھنگام. )دبيران خود تصميم می گيرند که نشستی داشته باشند یا خير
 .ميرسدآگاھی ھموندان ئی ميل و سایت انجمن به  نشست بایکھفته پيش از ، نشست

 ھمه ھموندان ميتوانند در این نشست ھا باشند
با رای بيشترینه گروه گرفته ميشود گروه دبيرانتصميمات  -چھار  بند  

دبرای تصميم گيری به پنج تن نياز دار گروه دبيران نشست ھای: یک تبصره  
 

گروه دبيرانوظایف  -ماده ھشت  
 

برمی گزینددار را  زانهخخود رئيس، منشی و  مياناز  گروه دبيران –بند یک   
پذیرشبرای بررسی و نشست ساليانه به  پيشنھاد آنتھيه برنامه ھای انجمن و  -بند دو   

نشست ساليانهبه  ھموندیپيشنھاد ميزان حق  - سهبند   
ی داخلیتھيه آیين نامه ھا -چھار بند  
ھاآنھمکاری با انجمن و  رسانه ھایبرای  )ھيئت تحریریه(گزینش گروه نویسندگان -پنج بند  
 

بازرسان )وظایف(کارھا  –ماده نه   
 

ميان دو نشست ساليانهمالی انجمن در  ربازرسی و رسيدگی به امو -بند یک   
ساليانهنشست تھيه گزارش مالی و ارائه آن به  -بند دو   
دنميکن پایه بنيادنامه کاربر  گروه دبيرانگی به اینکه رسيد - بند سه  

 
ھموندیشرایط  -ماده ده   

 
انجمن بنيادنامهپذیرفتن  -الف   
ساJنه ھموندیپرداخت حق  -ب   
 

ھموندیحقوق  -ماده یازده   
 



برگزیدن و برگزیده شدن را دارا ميباشندھستند و حق  حقوق برابردارای ھموندان  –بند یک   
گروه دبيران باید یکسال پيشينه ھموندی داشتشدن در  گزیدهرای ب -بند دو    

حقی بر دارائيھای بھنگام ترک انجمن آزادانه انجمن را ترک کند و  ھموند ميتواندھر  -بند سه 
نداردانجمن   

 
ھموند اخراج –ماده دوازده   

 
 گروه دبيران، را نقض کند نشست ساليانه ھموندی بنيادنامه و پذیرفته ھایاگر  -بند یک 
کنداو را تعليق  ھموندی ميتواند  
عادی یا نشست ساليانه و به  آمادهگزارشی از وضعيت عضو تعليقی باید  گروه دبيران –بند دو 

 ویژه بدھد
اختيار نشست ساليانه عادی یا ویژه استتنھا در  گروه دبيرانافراد  ھموندیتعليق  -تبصره یک  
نشست ساليانه از خود دفاع کند ھموند تعليقی ميتواند در –بند سه   
است نشست ساليانهدر ص7حيت  ماندگاری ھموند اخراج و یا -بند چھار   

 
انجمن )انحEل(برچيدگی –ماده سيزده   

 
است نشست ساليانهو در ص7حيت گروه دبيران انجمن با پيشنھاد  برچيدگی  -بند یک   
تصميم انجمن باره دارایی ھای وئد در کشور س برچيدگی، برپایه قانون ھایدر صورت  -بند دو 

 گرفته ميشود
باشند، ميتوانند با پذیریش ھمه ادامه کار انجمن اگر ھفت نفر از ھموندان خواھان  –بند سه 

برپا نگه دارندمسئوليتھا و پاسخگویی به فعاليتھای گذشته انجمن را   
 
 
 


