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هئیت مدیره
رضا برومند
علی بختیاری
اکرم رضائی
روح انگیز صدقی
ویدا طهرانی
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عضو غایب

بازرسان و تدارک انتخابات
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عضو غایب

داود نواییان
احمد دانشی
صابر
امیر نفری
حسین یحیایی

.1دستور جلسه
هماهنگی پیرامون تحویل گرفتن اموال و اسناد اتحادیه از هئیت مدیره قبلی
هماهنگی پیرامون کارهای ضروری شش ماه آتی
تصمیم گیری پیرامون لوکال و اجاره به انجمهای عضو و غیر عضو
تصمیم گیری برای فعال کردن کتابخانه اتحادیه
سایر موارد

.2گشایش جلسه و تصویب نشست
ویدا طهرانی اطالع داد که آقای شیرین بالغی طی تماس تلفنی اعالم کردند که کل کلیدهای لوکال را گم کرده اند .
طبق گفتگوی آقای برومند با حمید شجاع  ،اطالع دادند که حمید شجاع بعلت فشردگی کار ،امکان حضور در این جلسه را نداشته اند.
دنیا صدقی  ،درخواست لیست انجمن ها را دادند تا برای دعوت و ارتباط با انجمن ها نسبت به عضویت انجمن های جدید اقدام کنند.
اکرم رضائی پیشنهاد تعویض پرده های لوکال اتحادیه را دادند .
ویدا طهرانی پیشنهاد برگزاری یک جشن بزرگ از طرف اتحادیه با همکاری انجمن های عضو را دادند و همچنین اعالم یک روز
بعنوان روز کتابخانه برای استفاده عموم از کتابخانه اتحادیه

.3مصوبات
آقای برومند و خانم رضائی مسئول هماهنگی و دریافت اسناد و مدارک مالی از هئیت مدیره قبلی (حمید شجاع ) شدند.
قرار بر آن شد تا آقای برومند نامه ای رسمی به زبان سوئدی برای آقایان فرخ قهرمانی و عسگر شیرین بالغی نوشته و ایمیل شود،
نسبت به پاسخگویی برای حضور در جلسه هئیت مدیره و تحویل کلیدها و کارهای الزمه
موافقت شد تا خانم اکرم رضائی نسبت به تعویض پرده های لوکال اقدامات الزم را انجام دهند.
با برگزاری جلسه هیئت مدیره هفته ای یک بار در روزهای چهارشنبه ساعت  17موافقت شد.
جهت بررسی و تصمیم گیری پیرامون پیشنهاد ویداطهرانی برای برگزاری یک جشن ،مقرر شد تا ویدا طهرانی برنامه جشن پیشنهادی
را بصورت یک پروژه به هیئت مدیره تحویل دهد .
با حضور انجمن آتش در روز چهارشنبه  16اکتبر ساعت  16در لوکال اتحادیه موافقت شد.
تصمیم بر آن شد تا آقای برومند نسبت به استفاده از کتابخانه اتحادیه یک پروژه  ،تحویل هیئت مدیره بدهند.
روزهای سه شنبه و جمعه نیم روز (بعدازظهر ها ) لوکال اتحادیه در اجاره انجمن بازنشتگان مییباشد  ،همچنین روزهای شنبه نیم
روز (بعدازظهر ها) لوکال اتحادیه در اجاره انجمن فرهنگی پی اس ار میباشد .
رضا برومند رئیس هئیت مدیره

ویدا طهرانی منشی هیئت مدیره

