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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                               2013 - نوامبر 30شنبه  -لپروتک   

کامران  قری،دو، مھرنوش باعلی فارسانی، لطف � حيدری، طلعت نيازی، سياوش ار: دبيران حاضر در نشست
)بازرس(داريوش فارسانی پرويز چھارلنگ، پيامانی،     

 

   محمد حسين زاده :منشی

شيرين صالحی:  ميھمان  
 

 موارد زير در اين نشست گفتگو، برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد 
 

دارد افزايشی انجمن ھمخوانی نمرامنامه با اين کار به دليل اينکه  -افزايش حق عضويت ھا تقاضای در مورد -1
تغيير مبلغ حق عضويت ھا /پيشنھاد واگذاری تعيينگروه بررسی مرامنامه اما بنابراين شد که . صورت نخواھد گرفت
.دھدبه نشست ساليانه آينده ارائه به گروه دبيران را   

 
ميل به  از طريق ئیامور اداری . جاری وصول شود سالپايان  تا 2014ھای سال حق عضويت  تصويب گرديد که -2

.ھموندان آگاھی رسانی کند  
 

روی » فرمولر«از طريق بليط فروشی ھم و  پايان يافته) دسامبر 13آدينه (جشن يلدا  ريزی و تدارکات برنامه -3
.آغاز شده استسايت انجمن   

 
ون چ )به عنوان سوپريز پيش آمد» س:متی«توسط گروه آموزشی  چند ھفته پيش(فروش لوازم آرايش در انجمن  -4

برنامه ھا که ھيچ ضرری  قبيلاين  داشتندر آينده نيز  .اشکالی نداشته استبوده » س:متی«در چھارچوب کار گروه 
برای امور داخلی دوره ھای آموزشی و غيره گروه دبيران که >زم نيست ضمنا . ميباشدندارند اوکی برای انجمن 
. تضمين شود برنامه گزاران /ی آموزشیگروه ھا استق:ل سر اتدر نشست ساليانه اين نکته آورده شود . تصميم بگيرند

.تھيه خواھد کرد چھارچوب عمومی مسئوليت ھا راگروه بازبينی مرامنامه   
 

سال پايان  قبل از اصلی انجمن تا دبيراننفره  5به گروه ) کرون درسال 3000(تصويب شده از مورد % 50پاداش  -5
.انجمن تماس بگيرداين پول را قبول کند ميتواند با خزانه دار  اگر دبيری بخواھد .دگردپرداخت به آنھا جاری   

 
.نوشته ميشود با ھمکاری فارسانی، حسين زادهه ينددر دو ھفته آستين تاکسی / قرارداد با راديوھا  -6  
 

.پرداخت ھای انجمن تصويب شدکليه برای بکار بردن سيستم دو امضاء  -7  
 

.در تابلو اع:نات دفتر انجمن نصب شود لوکال برای نظافت بت مسئولينو نو ليست اسامی -8  
 

رسانه ستين و انجمن ھمکاری پروژه مشترک  -9  

Iransk Mediaförening i Gbg 

جھت درآمدزايی طرفين مورد موافقت قرار گرفت  و Länsstyrelsen از طريق گزارش نويسی به    
:تصويب شددو بند   

.باشد ستينبرای انجمن  % 70و  رسانه ياد شدهبرای % 30پروژه  حاصله از اين درآمد  -1    

.آنرا مسئولين ستين% 70و انجام ميدھد  رسانه ياد شدهرا % 30 نيز پروژهنوشتن کار   -2   
.بزودی شروع خواھد شد پروژه نويسی توسط کامران پيامانی و علی فارسانیکار   
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کمک به کسانی که به تازگی به سوئد  ست که ار نيز پروژه درآمد زايی ديگریبا اداره ک  Lots avtal لوتس -10  

.را شامل ميشود و نياز به قرار گرفتن در متن جامعه دارندآمده   
Integration för nyanlända i Sverige 

. تا انجمن ستين تقاضای ھمکاری با اداره کار را بنويسد اط:عات و فرم ويژه را کامران پيامانی ارائه داد   
 

ً استث –دسامبر جشن ماھيانه - 11 ھمزمان با جشن سال نو دسامبر  31سه شنبه ) دسامبر 28(بجای آخرين شنبه ماه  نا
.مي:دی برگزار ميشود  

 
 

کامران پيامانی: تنظيم کننده پروتکل                         Ordförande علی فارسانی: رئيس جلسه  Justerare 

 


