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 :نشست بتصوی گشایش و -1

 مورد تصویب قرار گرفتاتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره هفتم نشست  •

نکته : طبق توافق اکثریت اعضا به دلیل تعمیرات لوکال دائمی اتحادیه سراسری واحد غرب تا اطالع ثانوی  جلسات به  •

 برگزار خواهد شد. Gustav Dalensgatan 11 آدرس

 گزارشات  •

 پیشنهادات  •

 در خصوص درخواست انجمن پارتیله  •

 در خصوص درخواست انجمن تئاتر کودکان  •

 در خصوص لوکال اتحادیه  •

 برنامه ریزی برای آینده  •

  مسائل دیگر •

 جمع بندی و خاتمه  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیات مدیره  عضو حاضر  عضو غائب 

 x   فرخ قهرمانی  

 x حمید شجاع زیبا 

 x سارا شادابی 

 x ویدا تهرانی 

 x عسکر شیرین بالغی 

 x اکرم رضایی 

x  دنیا صدقی 

 بازرسین   عضو حاضر  عضو غائب 

x   امیر جواهری  

x  مسعود راد فر 

x  داوود نوائیان 

mailto:styrelsen@irisvast.se


  

2018  نوامبر  01  مورخشنبه پنج هشتم  جلسه    

 styrelsen@irisvast.se                               1                                    Karl Gustavs Gatan 54 

 

 گزارشات: -2

 به جهت خرید هاست و دومین اقدام شده است.حمید شجاع زیبا اعالم کرد  •

برای جوانان تحت عنوان و سرپرستی اتحادیه امروز  جلسه قبل تا به ازسه فعالیت   انجمن آرداویراف ساراشادابی گزارش داد •

 انجام پذیرفت 

 :ویدا تهرانی گزارش داد  •

i.  و پیگیری به عهده حمید شجاع خواهد بودتماس با مربی فوتبال 

ii.  انجمن پارتیله به جهت برگزاری مراسمی در کتابخانه پارتیلههمکاری اکرم رضایی 

  برگزار شد.اسری غرب می با ذکر حمایت از اتحادیه سراکتبر مراس 25گزارش داد به تاریخ  اکرم رضایی •

 قهرمانی گزارش دادفرخ  •

i.   کتابخانه برای انجمن تئاتر جوانان در جریان انجام است . بوکنینگ 

ii.  همچنین در خصوص  تهیه وسایل مورد نیاز درب اف آ جلسه ای با حضور آقای رضا طالبی و میترا علم شاهی و کمیل انجام

 ات را نداشته اند.پذیرفت که تمایلی به همکاری برای تهیه و تکمیل بودجه مورد نیاز تجهیز 

 
 

 

 پیشنهادات: -3

  ظروف را دست دوم از یک منبع قابل خریداری است .پیشنهاد داد امکانی وجود دارد که  حمید شجاع زیبا •

 عسگر شیرین بالغی پیشنهاد داد که برای لوکال همه تجهیزات از نو خریداری شود.  •

 پیشنهاد داد: قهرمانیفرخ  •

a.   ه شود.اکرم رضایی سپرد وظیفه جستجو در گوگل را بابت میزو صندلی دست دوم را به عسگر شیرین بالغی و 

b.  را به حمید شجاع وشرایط کلی تجهیزات ان تعداد صندلیها و میزهای موجود در انجمن بازنشستگوظیفه پیداکردن

 ود.سپرده شزیبا 

  کرون بابت طرح مراسم و جشنی که از قبل درخواست شده است تخصیص یابد. 6000 پیشنهاد داد آر انجمن پی اس •

 ریز مطالب خواهیم پرداخت.که در جلسه بعدی به  تعیین شد 2018دسامبر  20پنجشنبه در خصوص افتتاحیه اتحادیه پیشنهاداتی شد.  •

 

 :مصوبات -4

 تصویب شد. هفتمشماره _   پروتکل پیشین .1

 باپیشنهاد انجمن پی اس آر موافقت نشد. .2

 روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد. .3

 

سخنگوی اتحادیه واحد غرب                                                نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره ومدیر   

 

سارا شادابیفرخ قهرمانی                                                                            
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