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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                          Årsstämma 2014-05-11 

2014-2015سال  نشست ساليانه انجمن ستين برای گزينش گروه دبيران  

  2014مه  11يکشنبه 

 

 نشست ساليانه انجمن ستين در ساعت 13.00 تاریخ با� رسميت یافت.
 در ابتدا علی فارسانی مدیر مسئول ستين ضمن خوشامدگویی و افتتاح جلسه، پيشنھاد 
نمود عباس زرین پور رئيس جلسه ساليانه باشد که این پيشنھاد با رای شفاھی شرکت 

کنندگان تصویب شد. غ>م زی>یی نيز بعنوان منشی با معرفی رئيس جلسه رای اعتماد گرفت 
و بدنبال آن ھلمند اربابی بعنوان کسی که پروتکل نشست را ھمراه با رئيس تایيد می نماید 
  (Protokolljusterare) انتخاب گردید. سپس شيرین صالحی و شھ> علمشاھی برای شمارش

 آرا انتخاب شدند.
 

 در ادامه دستورکار نشست(Dagordning vid årsstämma) توسط رئيس بند به بند خوانده
 شد که که با رای گيری از ھموندان حاضر مواردی تصویب یا رد گردید. 

 
 سپس علی فارسانی گزارش فعاليت ھای انجمن (Årsberättelse) را بطور خ>صه به اط>ع

   رسانيد و در خصوص عملکرد ھيئت مدیره توضيحاتی داد.
 

آنگاه بازرسان انجمن (اسفندیار داوودی و داریوش فارسانی) ضمن اشاره به اینکه در بيش از 
80% جلسات ھيئت مدیره انجمن شرکت داشته اند، گزارش سال مالی انجمن را ارائه دادند 

 که خ>صه آن به قرار زیر است:
 
  

Verksamhet under period 2013-06-02 t.o.m. 2014-0511 
 
Ingående balans per 2013-06-02 .…………..       63 998 kr  
Inkomster under verksamhets år …………….     618 221 kr 
Utgifter under verksamhets år ……………….     - 641473 kr 
Utgående balans per den 2014-05-11 ……….     40 746 kr 

 
بدنبال سئوال یکی از شرکت کنندگان که گفت انجمن برای فعاليت ھای سال مالی خود باید 

Resultaträkning o balansräkning  
ارائه بدھد رئيس جلسه ضمن تایيد این گفته اظھار داشت که انجمن ھای فرھنگی ميتوانند 

چنين گزارشھایی داشته یا نداشته باشند که بھرحال خزانه دار انجمن بایستی این کار را 
 انجام بدھد و نه بازرسان.

در نھایت بازرسان اسفندیار داوودی و داریوش فارسانی مھر تایيد بر فعاليت ھای مالی انجمن 
در سال گذشته زدند و  تقاضای برائت از مسئوليت گروه دبيران ستين (ھيئت مدیره شدند. 

 نشست ساليانه تقاضای بازرسان را تصویب و ھيئت مدیره را از مسئوليت برائت نمود.
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یکی از ھموندان عنوان کرد که گزارش مالی باید از مدتی پيش از نشست ساليانه به 
ھموندان ارائه بشود که این پيشنھاد رای منفی گرفت و تصميم گرفته شد که گزارش یادشده 

 به روال سابق (در نشست ساليانه) به آگاھی برسد.
 

سپس معرفی کاندیداھای جدید آغاز و بدنبال آن رای گيری برای انتخاب گروه دبيران جدید و 
سایر مسئولين برای سال مالی آینده شروع شد. �زم به توضيح است که سه نفر از دبيران 
اصلی که در نشست ساليانه گذشته برای دو سال انتخاب شده بودند نيازی به رای گيری 

 نداشتند.
پس از استراحتی کوتاه نتيجه شمارش آرا به شرح زیر توسط  عباس زرین پور رئيس جلسه 

 اع>م شد:
 

 اعضاء اصلی گروه دبيران
 اسفندیار داوودی با 36 رای بمدت دوسال

 عبدالرزاق حسنی با 20 رای بمدت دوسال
 علی فارسانی، طلعت نيازی و پرویز چھارلنگ (ادامه حضور در گروه دبيران) بمدت یکسال 

 
 اعضاء جانشين بمدت یکسال

 افشين زنگنه با 30 رای 
 مھرنوش باقری با 15 رای

 
 بازرسان بمدت یکسال
 صدیقه نيازی با 26 رای

 داریوش فارسانی با 23 رای
 

 گروه تدارکات انتخابات سال 2015
 امير عمرانی با 28 رای

 شيرین صالحی با 26 رای
 آوا ترکی با 21 رای

 
 امضاء کنندگان پروتکل نشست ساليانه سال 2014 انجمن ستين

 
 Ordförande- عباس زرین پور

 
 Sekreterare- غ>م زی>یی

 
 Protokolljusterare- ھلمند اربابی 


