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 صورتجلسه 
 جلسه اتحادیه واحد غرب  ومین س
واحد غرب با حضور خانمها  دفتر اتحادیه    در  17:00  ماه آگوست ساعت    19تاریخ جمعه    در

 ویدا تهرانی و افسانه حسینی و اقایان رحیمی , قادری , بختیاری و حمید شجاع برگزارشد .          
           .                                                       لی قرائت و امضا شدچهارم یوبه تاریخ  قبلسه جل صورت   ،شروع در

                   این جلسه : تصمیمات گرفته شده در
ـ اتحادیه واحد غرب موفق شد بودجه خود را از وسترایوتالند دریافت کند ولی 1

  و عدم برنامه ریزی هیئت مدیره قبل   ی دلیل سهل انگاری و بی توجهه  متاسفانه ب
و  100 بودجه کسر شد  از  رئیس هیئت مدیره  هزارکرون  تمام تالش  با  متاسفانه 

 موفق به بازپس گرفتن این رقم نشدیم .                                              
 ارقامی را بدهکارمیباشد که تصویب شد هر  2022ـ اتحادیه تا پایان ماه یونی  2

مبلغ   ازجمله  نمائیم   پرداخت  زودتر  و    3750چه  وبسایت  هزینه    18000کرون 
مبلغ  کرون   سال    12000به شرکت حسابداری  به  کرون   6000و    2021مربوط 

کرون بابت خرید به    2000کرون بابت اجاره و    13160,    2020سال  مربوط به  
 .مسئول لوکال

با اعضا جوان و 3 ـ موافقت شد که برای لوکال و جلب اعضا و انجمنهای جدید 
 یز پینگ پنگ خریداری شود .                 نوجوان چند عدد شطرنج , تخته نرد, و یک م

ـ با توجه به اینکه کتابخانه اتحادیه یکی از بزرگترین کتابخانه های فارسی زبان 4
شهر میباشد و برای نظم دادن و مرتب کردن آن نیاز به یک فرد ازاعضا اتحادیه   در

انجمنهای اتحادیه  که عضو یکی از    کیومرث رحیمی تصمیم گرفته شد که    ،میباشد
 میباشند درکتابخانه اتحادیه فعال باشند  .                                            
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نظافت 5 برای  شود  بسته  قرارداد  شرکتی  با  درماه  یکبار  که  شد  گرفته  تصمیم  ـ 
 .                                              لوکال ازجمله پاک کردن شیشه ها و درب ها

هیئت 6 و  اتحادیه  عضو  انجمنهای  و  اعضا  از  قرارشد  مدیره  هیئت  توافق  با  ـ 
ه سپتامبر دعوت ب  10سابق برای برگزاری یک مهمانی و گردهمائی درتاریخ  مدیره  
را   ید وآعمل   ضمن صرف شام گزارش کار هیئت مدیره فعلی داده شود و اعضا 

                                                                درجریان اتفاقات گذشته نیر قرارداد .               
کرون   781کرون و درنوردآ مبلغ    239660ـ درحال حاضر در سوئد بانک مبلغ  7

                                                                                             میباشد .موجود 
  5000با مبلغ    هرکدام  زینه انجمنهای آرادویراف و سپیدارـ با درخواست کمک ه8

 کرون موافقت شد.                                                                                                 
صحبت   برای لوکالبیمه  از شرکت های  ـ درجلسه قبل موافقت شد که با یکی  9

کنون  شود   تا  اه  ب که  بودجه  نداشتن  نشددلیل  پذیر  حاضر   همکان  درحال  ولی 
با   بیمه قرارشد رئیس هیئت مدیره  از بیمه های شهر صحبت کنند و لوکال  یکی 

به اطالع   ت شود که جزئیا تلفن  ازطریق  یا  و  بعد  درجلسه  ان  قیمت و شرائط  و 
                   .اعضا هیئت مدیره خواهد رسید

 پایان یافت .                                                               19ـ جلسه درساعت 10
 


