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فرخ قهرمانی                               
 ساراشادابی                                   

 

 

 حاضرین : 

 آقایان فرخ قهرمانی ،حمید شجاع زیبا ،عسگر شیرین بالغی  و خانمها اکرم زضایی ،ساراشادابی و روح انگیز صدقی

 عضو غایب : ویدا تهرانی 

  ر، مسعود رادفبازرسین غایب: داوود نوائیان ، امیر جواهری

 

                                                به مدت یکسال  2018مارس  8انتخاب هیات مدیره برای از تاریخ   دستور جلسه :

 عسگر شیرین بالغی با گالیه از بعضی اعضا آغاز میکند و درخواست تفویض وظائف را به بهترین شکل ممکن دارد. .1

 فرخ قهرمانی جلسه را رسمی اعالم کرده و جویای پیشنهادات برای هیأت مدیره جدید میشود. .2

 

حمید شجاع زیبا پیشنهاد خود را به این شرح اعالم میدارد: فرخ قهرمانی مدیر هیأت مدیره ، حمید شجاع زیبا  •

صندوقدار و ویدا تهرانی منشی .برای سایر اعضا پیشنهادات شرح وظائف دارد به عنوان مثال عسگر شیرین بالغی 

 سایر انجمنها را برعهده گیرد. همچنان مسئول لوکال بماند و ساراشادابی مسئولیت ارتباطی با

ان سوئدی تهیه شود تا مشکل تر جمه ببرای گزارشات از انجمنها فرمی به زهد یشنهاد می دحمید شجاع زیبا پ •

 نداشته باشیم.

 فرخ قهرمانی : ویدا تهرانی ساعات جلسات را در رادیو هستند آیا توانایی حضور دائمی در جلسات را  دارا هستند؟ •

حمید زیبا شجاع : بله من قبل از رسیدن با ایشان صحبت کردم ، به شکل شفاهی تعهد دادند که تحت هر شرایطی  •

 حضور بهم رسانند.

وح انگیز صدقی به آقای حمید زیبا شجاع معترض شدندکه شما مرا نمیبینید! من هم مایل هستم گوشه ای خانم ر •

 از کار را بگیرم.

 ساراشادابیفرخ قهرمانی مدیر هیأت مدیره ، حمید شجاع زیبا صندوقدار و  ساراشادابی پیشنهادی به این شرح داد: •

 . منشی

 رای گیری داد.فرخ قهرمانی بابت این دو گروه پیشنهاد  •

 حمید شجاع زیبا پیشنهاد خود را پس  گرفت .  •

 نشست با رای به هیأت مدیره به این شکل موافقت کرد  : تصویب شد -3

 فرخ قهرمانی مدیر هیأت مدیره ، حمید شجاع زیبا صندوقدار و ساراشادابی منشی

 رشنبه سوری رد شد.در خواست بودجه انجمن آرداویراف برای خدمات به کودکان در جشن چها -4

 سارا شادابی مسئول نگارش و تایپ جلسات شد . ولی در نشست بعدی به شرح وظایف میپردازیم -5
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