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                        اجتماعی ستین –انجمن فرهنگی 

    

Setin ideell kulturförening                                                                           2019-01-20یکشنبه  پروتکل 
 

 

 حاضران در جلسه:
، غالم زیالیییه موسوی، تاجداریوش فارسانی هوشنگ باقری،عباس کدخدا، هیئت مدیره:   

 جانشین: اسفندیار کاظمی
، پرویز چهارلنگلطفی حیدریبازرس:   

ماهور پورامین، محمد حسین زادهاسفندیار داوودی،  :نمیهما  
 

 موارد مطرح شده در این جلسه:
 

ه عقب را ترک میکند. کرای لوکالانجمن بازنشستگان )مستاجر ستین( از اول ماه فوریه امسال  1

قرار شد عباس  این انجمن هنوز به ستین پرداخت نشده. 2019و ژانویه  1820ماه دسامبر افتاده 

حل کند. را با انجمن بازنشستگانپرداخت کدخدا موضوع   
 

به  2018طبق اطالع مسئول آ.ب.اف تعداد فعالیت های فرهنگی ستین برای ماههای پایانی سال  2

اس این سازمان گزارش نشده است. اما هیئت مدیره معتقد است که این گزارشها تحویل گردیده.عب
شده  حقیق میکند. ضمنا ازمسئول آ.ب.اف برای شرکت در این جلسه دعوتکدخدا در این خصوص ت

 بود که نتوانست حضور پیدا کند.
 

ح گردید. از ستین گفتگو شد و آلترناتیوهای مختلف مطردادن لوکال  پسدر خصوص نگه داشتن یا  3

ه برای س« ربالد»اینکه اگر شرکت  یا جمله مقدار کمک های مالی  آ.ب.اف به ستین در هر سال و

اره به مبلغ اصلی اجتخفیف ویژه میباشد( با که  )کرون  180000از رالوکال سالیانه اجاره سال آینده 

 زیادی خواهیم داشت. در حال حاضر وابستگی مالی ما به آ.ب.اف حدودکسری بودجه افزایش دهد 

.خواهد بود مبلغ خیلی بیشترترک کنند این  مااگر مستاجرین  است که کرون در ماه 7000  

 31ز تاریخ با اکثریت آرا تصویب کرد که ا در پایان این بحث رای گیری شد و در نتیجه هیئت مدیره

ماه پس از اعالن کتبی  9تحویل دهد. البته طبق قرارداد تا لوکال را به شرکت بالدر  2019ژانویه   

انجمن در لوکال باقی خواهد بود.بایستی اجاره همچنان پرداخت شود که در این مدت   upp sägning 

 

ر گرفته شده. سه تن از مسئولیندر نظ   Kortedala Forum برای برگزاری جشن نوروز سالن  4

کرون و  7000قرارداد بسته اند. اجاره  2019ماه مارس  23ستبن از آن بازدید کرده و برای شنبه 

نمیتوان  آنجا از دستگاههای موزیکضمنا . دارد هزینه کرون 600استفاده از وسایل آشپزخانه نیز 

جی )تیام(  مسئول موزیک جشن دیوسایل صوتی خودمان را داشته باشیم. بنابراین باید استفاده کرد 
نایی این با رستورانی قرارداد بسته و یا از یکی از هموندان که توایا خواهد بود. برای تهیه شام نیز 

ایستی به کارگر نیز برای سرویس و نظافت سالن ب سه تا چهار رد. تعدادکار را دارد استفاده خواهیم ک
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ک هیئت بررسی هزینه های جشن نوروز و قیمت گذاری بلیط و سایر امور بعهده ی د.نکار گرفته شو
 پنج نفره ) داریوش، ماندانا، غالم زیالیی، چارلنگ و کاظمی( میباشد.

 

جدیدی  جای در نظر گرفته شده. 2019آگوست  16-18و یا  09-11اردوی تابستانی ستین تاریخ  5

. به هیئت مدیره اطالع داده میشود کارنتیجه و  بررسی پرویز چهارلنگسط اردو تو برای  

Råddehult Lägergård نیز بعنوان آلترناتیو (   ستین) 2016تابستانی سال محل اردوی ضمنا 

.سال مطرح استاردوی امدوم    
   

 
 

لطفی حیدری تنظیم کننده پروتکل:                             غالم زیالییرئیس جلسه :   
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