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Datum: 2006-10-21
Tid: 14:15-16:30
Plats: St. Eugenia kyrka i Stockholm
Deltagande: 27 medlemmar, varav 21 med rösträtt
Mötets öppnande
Ordförande Virginija Langbakk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.
Dagordningens rättmätighet
Dagordningen skickades till alla LFS medlemmar i tid, mer än 2 veckor före mötet.
Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes enhälligt.
Val av mötets ordförande
Antanas Romas valdes enhälligt till mötets ordförande.
Val av mötets sekreterare
Eugenija Griff valdes enhälligt till mötets sekreterare.
Rösträknare
Virginija Kerrenbauer och Rasa Ingvarsson blev enhälligt valda till rösträknare.
LFS styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006
LFS styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 (bilaga 1) presenterades av LFS styrelseordföranden
Virginija Langbakk. Styrelsemedlemmarna fick därefter redovisa sin egen verksamhet inom styrelsen
under året.
Egle Marcinkeviciute, LFS sekreterare, berättade att hon tog hand om LFS dokumentation, redigerade
föreningens tidning och skolans broschyr. I höst var hon ansvarig representant från föreningen på
Baltikumdagen som ägde rum i Vårsta och arrangerades tillsammans med svensk-lettiska föreningen
och Grödinge hembygdsförening. Hon tackade svensk-lettiska föreningen och dess representant Erling
Johansson samt dansgruppen ”Baltija” för bidragen till evenemanget.
Edita Sääf, ansvarig för kulturevenemang, berättade om minnesvärda händelser som Den 16-e
februarifesten och Föradventfesten. En av de nya idéerna är att på Världslitauiska föreningens initiativ
samla information om litauiska konstnärer utomlands. Därför har man börjat samla in informationen
om litauiska konstnärer i Sverige. Edita uppmanade LFS medlemmarna att komma med nya förslag
och idéer om olika evenemang till styrelsen.
Alma Vaskyte, ansvarig för kontakter med ungdomarna, berättade att hon hade arbetat i styrelsens
verksamhet med olika uppgifter medan evenemangen för ungdomarna har Rasa Ingvarsson tagit över
med framgång.
Styrelsemedlemmarna Vaida Gudaityte och Victoria Carlemalm kunde tyvärr inte delta i detta möte.
Verksamhet i arbetsgrupperna
Jurga Laurencikiene, ledaren för dansgruppen ”Baltija”, berättade att Dansgruppen har varit verksam

i över två år och den har ca 20 dansare. De har haft 8 uppträdanden under året. De mest minnesvärda
konserterna ägde rum i Schweiz och på Skansen. I de närmaste planerna ingår konserterna i Danmark
på inbjudan av Dansk-litauiska föreningen och förberedelserna inför sångfestivalen i Vilnius. För
närvarande förbereder man program till LFS 60-årsfesten. Dansgruppen har svårigheter med att hitta
lokal. All information om möjliga lokaler skulle dansgruppen vara tacksam för.
Rasa Ingvarsson, ledaren för ungdomsgruppen, har deltagit i Litauiska ungdomskongressen i Kanada
och presenterat föreningens planer samt skapat internationella kontakter. Detta kan man vidare läsa om
i LFS-tidningen. Man försöker samla litauiska ungdomar i Stockholm. Än så länge är antalet deltagare
litet, 6-7 personer. Nya medlemmar är välkomna.
Audrone Vodzinskaite-Städje är ansvarig LFS-tidningsutgivare. Man har infört svenska
sammanfattningar av artiklarna i tidningen för att intressera fler läsare och att tidningen skall kunna
läsas av de LFS medlemmar som inte kan litauiska. Det finns mycket material att ge ut och Audrone
föreslog föreningen att förstora tidningen eller att undersöka denna möjlighet. Under våren 2006
presenterade Audrone LFS-tidningen på ett journalistseminarium som arrangerades i Litauen av
Minoritets- och exildepartementet. LFS-tidningen bedömdes som en av de mest intressanta tidningar
som litauiska föreningar ger ut.
Regina Molina, ordföranden för föräldrakommittén i Saule-skolan, berättade att skolan varit verksam i
10 år. Idag är det 26 barn i olika åldrar som går i skolan, de flesta är 2-3-åriga barn. Det finns tre
lärare. I höst pratade man om att utöka undervisningsprogrammen. Jurga Laurencikiene har börjat lära
barnen folkdans. Med Audrone Städjes hjälp gavs skolbroschyren ut. Man har aktivt deltagit i
projektet ”Vänskapens bro” och dess fortsättning i Dublin. De största problemen består i av att finna
lokaler.

Diskussioner
V. Karrenbauer. Om man har barnen i skolan är LFS medlemskap obligatoriskt. Ska inte
medlemskapet vara obligatoriskt för dem som dansar i ”Baltija”?
I diskussionen besvarades frågan enligt följande. Inte alla som dansar i ”Baltija” bor fast i Sverige och
vill vara LFS medlemmar. Medlemsavgiften är således inte obligatorisk.
Eleonora Jonusiene har initierat ett nytt verksamhetsområde. Projektet ”Vänskapens bro” har varit
framgångsrikt och det har uppmuntrat till att söka nya möjligheter samt sponsorer och företag för att
finansiera föreningens verksamhet. Eleonora har åtagit sig att skapa strategier för kommunikation och
reklam i föreningen.
Steinar Langbakk, LFS medlem, har inkommit med förslag på att grunda en LFS fond med
anledningen av LFS 60-årsjubileum. Han har också presenterat idén om att skapa en arbetsgrupp som
skulle hjälpa litauerna att etablera sig i Sverige. Gruppen skulle skapa kontakter med de svenska
arbetsförmedlingarna och bjuda in experter för att hjälpa de nyanlända att hitta jobb, fylla i olika
blanketter och presentera sina meriter. Gruppen kunde ge referenser till dem som skulle söka jobb.
Kassörens redovisning
LFS kassör Daiva Eskilsson presenterade redovisning för finansåret 2006 (bilaga 2). Hon påpekade att
LFS finansår sträcker sig från oktober till oktober månad nästa år. Hon påminde om att man ska betala
medlemsavgiften i tid för att LFS styrelse lättare kunde planera LFS verksamhet.
Revisionsberättelse
Andzelika Motiejauskaite, medlem i revisionsnämnden, presenterade revisionsberättelsen för år 2006
(bilaga 3). Hon påpekade att LFS inkomster har ökat och att det skulle vara ändamålsenligt att inte

spara dem utan använda allt.
Diskussioner
Antanas Romas, mötets ordförande, har inkommit med förslag om att man skulle befullmäktiga
styrelsen att använda upp till 50 % av sparade medel för att finansiera ny eller nödvändig verksamhet.
För förslaget röstade 20, blankt-1, emot -0.
Beslut: LFS styrelse har fått rätten att använda upp till 50 % av sparade medel.
Information om Litauiska barnskolsfonden i Sverige
Virginija Langbakk, fondens styrelseordförande. Fonden har ökat tack vare bidragsgivare.
Diskussioner pågår om A. Griffs förslag om att välja en ny investeringsform som skulle ge högre
ränta. När situationen ändras borde även fondens stadgar ändras eftersom det uppstår problem om
finansieringen av skolans lokaler och ersättningen till lärarna m.m.
Styrelses ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006. Rösterna fördelades enligt följande: för- 15,
blankt-1, emot-0.
Godkännande av budget
Föreslagen LFS budget för 2006 godkändes. Rösterna fördelades enligt följande: för- 20, blankt-1,
emot-0.
Val av revisionsnämnd
Revisionsnämnden har bestått av två personer. P. Calnaris föreslog att välja en extra eller en
reservmedlem. För förslaget röstade 15, blankt- 4, emot -0.
Beslut: till revisionsnämnden ska 3 personer väljas. Föreslagna kandidater: R.Permats,
A.Motiejauskaite, P.Calnaris. För dem röstade 18, blankt- 1, emot -0.
Beslut: Till revisionsnämnden har valts R.Permats, A.Motiejauskaite, P.Calnaris.
Val av valberedningen
V. Langbakk föreslog att välja en ny medlem till valberedningen då T.Buga har önskat att överlämna
sina uppgifter till yngre medlemmar. Man har också pratat med de två andra medlemmarna i
valberedningen nämligen A. Romas och V. Karrenbauer. De sa att de kunde vara kvar i
valberedningen.
Det föreslogs två nya kandidater: R. Ingvarsson och A. Vodzinskaite-Städje.
Det röstades enligt följande:
R. Ingvarsson för-10, blankt-9, emot-0.
A. Vodzinskaite-Städje för-12, blankt-7, emot-0.
A. Romas för-18, blankt-1, emot-0.
V. Karrenbauer för-18, blankt-1, emot-0.
Beslut: A. Romas, V. Karrenbauer, A. Vodzinskaite-Städje är valda till valberedningen.
Andra förslag
V. Langbakk, LFS styrelseordförande, påminde medlemmarna om att de skulle betala
medlemsavgiften i tid och att de skulle meddela ifall de byter sin adress samt att komma med nya
idéer.

Mötets avslutning
Mötets ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Mötets ordförande
Antanas Romas
Vid protokollet
Eugenija Griff
Protokollet justeras av
Egle Marcinkeviciute
Virginija Langbakk

