
 

 

 اتحادیه سراسری 21پرتکل کنگره 

  2017 آگوست 19آپریل و  15

  2017آپریل  15  جلسه اول

اتحادیه سراسری و آماده نمودن اسناد و مدارک مربوطه،  در روز  21در پی صدور اطالعیه برگزاری کنگره 

محل فرست هتل در 14تا  12نمایندگانی که مایل به شرکت در کنگره بودند بین ساعت  2017آپریل  15شنبه 

  آغاز به کار نمود. 14جلسه کنگره راس ساعت  در شهر شوده گرد آمدند و

 در ابتدا امیر عمرانی رئیس هیئت مدیره به شرکت کنندگان خوشامد گفت . -

 نیز  مورد بررسی قرار گرفت. سه،  اعتبارنامه هاسپس در پروسه انتخاب مسئولین اداره جل -

متاسفانه تعدادی از انجمن ها به دالئلی تعطیل شده اند و تعدادی دبیر اجرائی اتحادیه سراسری اعالم کرد که  -

طبق آخرین بروشور انجمن های عضو مربوط به دسامبر  .هم حق عضویت نداده اند که عضو تلقی نخواهند شد

هستند  که می باید در کنگره شرکت انجمن از سراسر سوئد عضو اتحادیه سراسری  49در مجموع  2016سال 

 هکه به حساب اتحادیه سراسری واریز گردید 2016می نمودند.. بر مبنای حق عضویت های پرداخت شده سال 

می بایستی در کنگره حضور می یافتند و یا نیامدن خود را پس از دریافت دعوتنامه به دفتر  ها نمایندگان انجمن

انه اطالع ندادند و امور اجرائی پس از تشکیل جلسه متوجه غیبت بخش قابل مرکزی اطالع می دادند که متاسف

توجهی از انجمن ها ی عضو شد. الزم به یادآوری است که طبق اساسنامه اتحادیه سراسری ، بخش کنگره ، 

د. ( نموده رسمیت می یاباعالم آمادگی  ، ) نشست کنگره با حداقل دو سوم نمایندگان واحدهای 3، بند  5صفحه 

قبل هرگز عمال انجمن ها برای حضور در کنگره از قبل اعالم آمادگی  های با این همه از آنجا که در  کنگره

نمی نمودند و کنگره ها رسمیت می یافت این بار نیز امور اجرائی اقدام به برگزاری کنگره نمود. حال تصمیم 

ند این جلسه را طبق معمول به عنوان کنگره با شرکت کنندگان است که چون انجمن ها اعالم آمادگی ننمود

 د.ند ویا با در نظر گرفتن تعداد شرکت کنندگان رسمیت کنگره را به جلسه دوم موکول نماینبپذیر

در این رابطه بین نمایندگان بحث شد. و پس از چند دور تبادل نظر سرانجام تصویب شد که چون بسیاری از  -

کنگره  طبق اساسنامه اتحادیه سراسری هستند در جلسه حضور ندارند و دوستانی که پای ثابت و تاثیرگذار

لزوما می باید با مشارکت بخش قابل توجهی از انجمن ها تصمیم گیری نماید، و اتحادیه سراسری در شرایط 

جلسه به عنوان  جلسه این  است ، بهتر است که بویژه ساختار آن فعلی نیازمند بازنگری به مسائل درونی خود

 پیشبرد فعالیت ها وچگونگی و این دو روز را نمایندگان به گفتگو پیرامون  تلقی شود نگره مشورتی پیش از ک

 برگزار نمائیم.با حضور نمایندگان بیشتری را   21کنگره  جلسه بعد و در بپردازند. اتحادیه سراسری ساختار

د، و امیر عمرانی انتخاب شدند و در این رابطه برای مدیریت جلسه اصغر نصرتی، شاپور حاجی نژا -

 نمایندگان پس از ثبت نام شروع به اظهار نظر نمودند.

 پس از دو روز تبادل نظر نمایندگان حاضر نکات زیر را مورد تصویب قرار دادند. -

 ظرف دو ماه آینده تشکیل شود. 21جلسه دوم کنگره  – 1

 برای مشارکت انجمن های عضو از واحد گوتنبرگ خواسته شود تا در برگزاری اتحادیه را یاری نمایند. – 2

 تغییرات اساسنامه ای از قبل به اطالع انجمن ها برسد تا در جلسه آینده در دستور کار قرار گیرد. – 3

 2017آگوست  19جلسه دوم 

                         ویسکادالن  در حومه بورس  در محل 9راس ساعت   2017آگوست  19در روز شنبه  21جلسه دوم کنگره  -

 تشکیل شد. قبل از تشکیل کنگره اسناد الزم برای انجمن های عضو ارسال گردیده بود .

 در ابتدا امیر عمرانی  رئیس هیئت مدیره به شرکت کنندگان خوشامد گفت و کنگره را افتتاح نمود. - 

 



 

 

 26اعتبارنامه از جانب  32به اعتبار نامه های نمایندگان رئیس هیئت مدیره  اعالم نمود که پس از رسیدگی  -

 انجمن مورد تائید می باشد و کنگره رسمیت دارد.

افسانه حسینی به  –سپس سه نفر به عنوان هیئت مدیره کنگره انتخاب شدند. اصغر نصرتی به عنوان رئیس  - 

 ریفی به عنوان بازبین پرتکل مورد تائید قرار گرفتند.و نرگس ش –عنوان نویسنده پرتکل 

 دستور جلسه پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت. -

شاپور حاجی نژاد از جانب هیئت مدیره به کنگره گزارش داد و به مشکالت مالی و کمبود بودجه برای  -

گسترش فعالیت ها اشاره کرد. سپس گزارش امور اجرائی بر مبنای دفتر گزارش ها به جلسه ارائه شد . در این 

و لزوم ایجاد بخش سوئدی  زمینه به تعطیل شدن چند انجمن اشاره شد. توسعه کار سایت اتحادیه سراسری

 سایت مورد بحث قرار گرفت.  

 فرخ قهرمانی از جانب واحد گوتنبرگ گزارش انجمن های گوتنبرگ را به کنگره ارائه نمود . -

مسائل انجمن های عضو ، نحوه کار با سازمان سیوس ، ارتباط با سازمان آ  ب اف پرسش هائی در رابطه با  -

ی ارائه گردید. در مجموع نمایندگان خواستار اتخاذ سیاست هائی برای تامین مطرح شد و پیشنهادات جدید

 بودجه بیشتر و توسعه فعالیت ها بودند.

این باور بازرسان بر هیئت بازرسان به نوبت پشت تریبون قرار گرفتند و نقطه نظرات خود را بیان داشتند. -

بخش نیست و نسبت به گذشته افت چشمگیری هستند که راندمان کار اتحادیه سراسری در مجموع رضایت 

در بازسازی سایت و برنامه ریزی امور  دارد. از جانب مسئولین به پیشنهاد های رسیده توجه کافی نمی شود.

 کلیه فعالیت ها قانونی و طبق مصوبات انجام شده است. اجرائی باید دقت بیشتری شود.با این همه 

لب مسئولیت از هیئت مدیره دوره قبل را به رای کنگره گذاشت که به پس از گزارش بازرسان رئیس جلسه س -

 اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.  

 تعطیل شد. 13برای صرف نهار کنگره تا ساعت  -

اساسنامه ای که ازقبل از جانب انجمن ها  جلسه کنگره آغاز به کار نمود. موارد تغییرات  13راس ساعت  -

 21مرکزی اتحادیه سراسری جمع آوری شده است بین نمایندگان توزیع گردید. در مجموع پیشنهاد و در دفتر 

 16مورد از اساسنامه سابق می باید مورد بازبینی قرار گیرد. کار رسیدگی به تغییرات اساسنامه ای تا ساعت 

 عبارتند از که مورد تصویب قرار گرفت ادامه یافت . نکات اصلی تغییرات در اساسنامه

 کرون در سال است. 200میزان حق عضویت برای هر انجمن  – 1

کرون حق عضویت پرداخت می  3000واحد گوتنبرگ برای عضویت انجمن های خود در هر سال مبلغ  – 2

 کند. و فهرست آن انجمن ها را در اختیار دفتر مرکزی می گذارد.

 ل برگزار می گردد.کنگره اتحادیه سراسری هر سال یک بار در فاصله مارس و آپری – 3

 از هر انجمن تنها یک نفر به عنوان نماینده در کنگره حضور می یابد. – 4

جلسه  نرسیدن، هر کنگره با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می یابد.در صورت به حد نصاب – 5

 دوم با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

 نویسنده پرتکل ، بازبین پرتکل. هیئت مدیره کنگره شامل سه نفر خواهد بود. رئیس ، – 6

 کنگره یک ماه قبل باید برای انجمن ها ارسال گردد.هراسناد و دعوتنامه  – 7

 نفر اصلی و یک نفر به عنوان عضو جانشین خواهد بود.  5تعداد اعضای هیئت مدیره  – 8

  .و تصویب شد پس از تنفس بودجه پیشنهادی دوره جدید مورد بررسی قرار گرفت -

 



 

 

 کنگره اعالم نمود در صورت نیاز به رویسور رسمی آقای اولف سوندین مورد تائید است. -

 بیژن شفیعی از طرف کنگره به اتفاق آرا به عنوان مشاور هیئت مدیره انتخاب گردید. -

است بیژن شفیعی اعالم نمود  برای پیشبرد بهتر کارها هیئت مدیره می باید با مشاوری که کنگره انتخاب نموده 

در تماس تنگاتنگ باشد. این امر به تقویت کارهای اجرائی یاری می رساند. ضمنا نامبرده یادآور شد که 

تبلیغات نامناسب علیه انجمن ایران و سوئد در مالمو آنچه که برای ما مسلم و روشن است  هیچ یک از علیرغم 

ند. اتهاماتی که در پاره ای موارد نسبت به مسئولین آن انجمن در پی سوئ استفاده از امکانات موجود نبوده ا

انجمن های وابسته به اتحادیه سراسری مطرح می شود بیشتر برای تخریب موقعیت انجمن ها و اتحادیه 

    اقدامات الزم را انجام دهند.سراسری است. در این رابطه مسئولین اتحادیه سراسری باید هوشیارانه و به موقع  

ه انتخاب هیئت مدیره ، هیئت بازرسان ، و کمیته انتخابات در دستور کار قرار گرفت و در بخش پایانی کنگر -

 افراد زیر با رای مخفی انتخاب شدند.پس از چند دور بحث 

 هیئت مدیره

 لینشوپینگ -شاپور حاجی نژاد  – 1

 گوتنبرگ -حسین یحیائی  – 2

 گوتنبرگ  -افسانه حسینی  – 3

 سوندسوال -مسعود ارفاقی  – 4

 استکهلم -سارا صمدی  – 5

 سوندسوال –خسرو فریدیان  – 6

 

 کمیته انتخابات

 گوتنبرگ –نرگس شریفی  – 1

 گوتنبرگ –عسگر شیرین بالغی  – 2

 شوده –آذر قنبری  – 3

 

 بازرسین

 استکهلم –اسدهللا احمدی  – 1

 استکهلم –منیژه لواسانی  – 2

 گوتنبرگ –داود نوائیان  – 3

 به کار خود پایان داد.  18جلسه کنگره در ساعت 

 

 رئیس کنگره                                  نویسنده پرتکل                             بازبین پرتکل

 اصغر نصرتی                               افسانه حسینی                              نرگس شریفی

  


