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 :نشست بتصوی گشایش و -1

 اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفتهفتم نشست  •

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

 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  •

 

 گزارشات: -2

تعمیرات لوکال رنگ ونقاشی ،  توافقات با موجر لوکال،و همچنین  به انجمن تئاتر آزاد تعلق بگیرد.حمید شجاع زیبا اعالم کرد بودجه ای  •

یک ماه  به طول  تعمیرات بیش ازتغییر نقشه و ایزوله صدا به احتمال زیاد از اول اکتبر به مدت یک الی دوماه خواهدبود. اگر چنانچه زمان 

 بیانجامد، به تناسب  از مبلغ اجاره کسر خواهد شد.

 فعالیتهایی به این شرح ارائه داد: انجمن آرداویراف ساراشادابی گزارش داد •

o  ورود آزاد شرکت کنندگان تحت حمایت وذکر نام اتحادیه انجام پذیرفت . آگوست همایشی در بوروس با 31به تاریخ 

o  هفته آخر آگوست ساعتهایی به تدارک برگزاری گردهمایی شماره یک اتحادیه سراسری غرب تخصیص یافت و البته همده

 شرکت کنندگان از برنامه ریزی و اجرا و پذیرایی اتحادیه رضایت خاطر داشتند.

o  جوانان تحت عنوان و سرپرستی اتحادیه انجام پذیرفت . فعالیتهایی برای 

o  .در خصوص فعالیتهای زنان هر یکشنبه در لوکال دائمی انجمن آرداویراف همایش دائمی خواهیم داشت  

   وجود دارد به منظور تشکیل تیم فوتبالامکان تماس با مربی فوتبال ویدا تهرانی گزارش داد  •

 مید شجاع زیبا در رابطه با انجمن بازنشستگانطبق سفارش حعسگر شیرین بالغی  •

 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 
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کرون به انجمن بازنشستگان به جهت جابه جایی وسائل بعد از پرداخت اجاره  3000حمید شجاع زیبا گزارش داد مبلغ  •

  بهای سپتامبر   تخصیص خواهد یافت

 قهرمانی گزارش داد انجمن چهارشنب سوری به اعضا اتحادیه پیوستفرخ  •

 

 

 پیشنهادات: -3

 سقف بودجه ای جهت تخصیص به انجمنهای عضو بدون نیاز به رای اعضا پیش از تخصیص به سرعت انجام کار کمک خواهد کرد. •

آقای رضایی مربی فوتبال جهت مربیگری فوتبال جوانان و زنان انتخاب شود. شماره تماس به حمیدشجاع پیشنهاد داد  آر انجمن پی اس •

 تسلیم شد. 

 کرون را داراست ،جهت برگزاری یک مراسم در کتابخانه پارتیله . 4000جمن پارتیله درخواست مبلغ ان •

 

 :مصوبات -4

 تصویب شد. شماره ششم_   پروتکل پیشین .1

 کرون به عنوان تنخواه گردان به غفرانی فر تعلق گرفت. 2000به انجمن تئاتر آزاد  یبودجه ا .2

و به جهت بین دو جلسه هیات مدیره این مبلغ   را امکان تصمیم گیری داشته باشد. کرون 15000  حداکثررئیس هیات مدیره تصویب شد .3

 قرارخواهد گرفت.و مبالغ تخصیص یافته و تسریع کارهای در جریان است. در هرجلسه هیات مدیره درجریان امور جاری سهولت 

 به جهت برگزاری یک مراسم در کتابخانه پارتیله . به انجمن پارتیله 4000مبلغ  تصویب اختصاص بودجه .4

بعد از پرداخت اجاره بهای سپتامبر   که کرون به انجمن بازنشستگان به جهت جابه جایی وسائل  3000مبلغ تصویب اختصاص بودجه ای   .5

 تخصیص خواهد یافت .

 ا آقای کامرانیمناز انجمن به ) کتاب پوراندخت فرخزاد( جلد کتاب 25اختصاص بودجه خرید  تصویب .6

 روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد. .7

 

سخنگوی اتحادیه واحد غرب                                                نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره ومدیر   

 

سارا شادابیفرخ قهرمانی                                                                            
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