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Setin ideell kulturförening                                                                              16- 08-2014پروتکل   

:افراد حاضر در نشست  
رلنگ، عبدالرزاق حسنیاسفندیار داوودی، علی فارسانی، طلعت نيازی، پرویز چھا - دبيران  
داریوش فارسانی - انبازرس   

  
محمد حسين زاده -منشی  

 
 

 موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصميم گيری شد 
 

در ابتدای نشست طلعت نيازی بابت اردوی تابستانی که بسيار خوب برگزار شد از ھمکاران و بخصوص 
گزارش مالی اردو را  )صندوقدار انجمن(ی نپس علی فارساس. از رئيس ھيئت مدیره ستين تشکر کرد

نه تنھا برخIف سالھای گذشته،  ی تابستانیاردوکه  ارقام موجود در گزارش نشان ميدھد. ارائه داد
مالی  زارشگ .نموده است اریزو صندوقبه  درآمد کرون 1410رای انجمن نداشته بلکه بھزینه ای 

.نگھداری می شوددر دفتر انجمن  در پرونده جشن ھا یادشده  
 

چھارلنگ، حسنی و  .سپتامبر به سوئد می آیند 20ویزای گروه موسيقی صادر شده و ھنرمندان 
.گرفتندطلعت نيازی مسئوليت برنامه ھای گروه موسيقی، تھيه آفيش و کارھای مربوطه را بعھده   

 
ه و اسفندیار داوودی در مورد ھزینه ھای مربوطه با شرکت ھای بيمه و زنگ خطر لوکال تماس گرفت

.نتيجه را به ھيئت مدیره گزارش ميکند  
 

اف را بعھده .ب.نفر ميھمانان آ10- 12سپتامبر برای  19روز ) نھار(طلعت نيازی تھيه و سرو خوراک 
.داوودی و حسنی نيز در روز یادشده در انجمن حاضر خواھند بود. گرفت  

 
اف ارسال .ب.تھيه و به آ 2015-2016 امور اداری گزارشی در خصوص ھزینه کرایه لوکال برای سالھای

.می نماید  
 

مسئوليت . آگوست برگزار ميشود و ھموندان خوراک و نوشابه خود را تھيه می کنند 30جشن ماھيانه 
.آغاز و پایان این جشن بعھده حسنی، فارسانی و چھارلنگ است  

 
برای اجرای - ایرانی شاعران و نویسندگانچند تن از ھيئت مدیره تصویب نمود که پرویز چھارلنگ با 

.برنامه ریزی کندبرای فصل پائيز تماس گرفته و  -ستينانجمن در  سخنرانی/شب شعر  
 

. واریز شود) مدیر فنی سایت انجمن( ختاییکرون به حساب امير  2500ھيئت مدیره تصویب نمود که 
.ت ميشودرفع اشکاbت فنی و مشاوره پرداخامنيت سایت،  این مبلغ ھر سال یکبار برای حفط  

 
داریوش فارسانی با دیگر انجمن ھا در سطح . انجمن در نظر دارد فستيوال رقص ھای محلی برگزار کند

برنامه ریزی این فستيوال توسط او . شھر یوته بوری تماس گرفته و آنھا را برای ھمکاری دعوت می کند
.و پرویز چھارلنگ خواھد بود  

 
ھای آموزشی ترم پائيز انجمن به ھموندان ارسال و آنھا را در  امور اداری ئی ميلی در مورد شروع دوره

بناھای «ضمنا دوره آموزشی . خواھد گذاشت) انگليسی/اسپانيایی(جریان دوره ھای قدیم و جدید 
.نيز از ھفته دوم سپتامبر آغاز می گردد» تاریخی در ایران  
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.سپتامبر خواھد بود 14یا  13نشست آینده ھيئت مدیره   

 
 

/اسفندیار داوودی: تنظيم کننده پروتکل                         طلعت نيازی: نشسترئيس   
پرویز چھارلنگ                                                                                               


