
LITAUISKA FÖRENINGEN I SVERIGE, LFS 
 

Årsmötesprotokoll 
 

Datum: 2007-11-10, Tid: kl. 14.00- 15.30,  

Plats: Beskovsalen 3 tr., ABF huset, Sveavägen 41  
Deltagande: 30 medlemmar, fyra familjemedlemmar deltog utan rösträtt. Gäster var Litauens 

ambassadör Remigijus Motuzas, konsul Antanas Muralis och fyra litauer som blev medlemmar efter 

årsmötet. 

 
 

1. Årsmötet öppnas. 

Ordförande Virginija Langbakk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. 
 

2. Fråga om mötet behörigen utlysts. 

Dagordningen skickades till alla LFS medlemmar i tid, tidigare än 2 veckor före mötet. 
 

3. Förslag till dagordning. 

Förslaget antogs utan ändringar eller tillägg. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Erling Johansson valdes till mötesordförande, Eugenija Griff till sekreterare. 

 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

Gryte Kempe och Veronika Ottosson valdes till protokolljusterare, Audrone Vodzinskaite-Städje och 

Virginija Karrenbauer valdes till rösträknare 

 
6. Fastställande av röstlängd. 

30 giltiga röster varav en, Antanas Romas, hade gett fullmakt till Virginija Langbakk att rösta för 

honom. 
 

7. Föreningens verksamhetsberättelse för år 2007. 

 
Ordförande V.Langbakk presenterade LFS redovisning för år 2006 (Bilaga 1). Hon påpekade att det är 

tredje året som styrelsen skickar årsrapport i förväg, för att ge medlemmarna en möjlighet att ställa 

frågor och diskutera intressanta ämnen. V.Langbakk nämnde också några av de viktigaste av de nya 

verksamhetsformerna, som har blivit internationella till sin karaktär, som skolans projekt 
Vänskapsbron, programmet ’Lära känna de små städerna i Litauen’ och evenemanget Baltikumdagen. 

Ordföranden presenterade det projektstöd som Föreningen och arbetsgrupperna fått av Litauens 

regering för olika projekt. Ordföranden rapporterade också om de ambitioner som finns, att utvidga 
omfattningen av projektarbetet med hjälp av projektgruppen. En ny fond, som etablerades i samband 

med Föreningens 60-årsjubileum och information om konstitueringsmöte direkt efter årsmötet 

presenterades också kort. 
 

Frågor / diskussioner 
S. Langbakk: Enligt årsrapporten har föreningen 102 familjemedlemmar. Vet styrelsen hur många 

individuella medlemmar det finns i föreningen? 
Daiva Eskilsson: Alla betalar inte medlemsavgift regelbundet, men enligt förra årets statistik betalade 

45 personer för individuellt medlemskap och 35 familjer för familjemedlemskap. 

 
8. Finansiell rapport. 

Kassör Daiva Eskilsson redovisade ekonomin för år 2006 (Bilaga 2) och påpekade, att LFS finansiella 

år börjar i oktober. Kassören underströk svårigheterna för styrelse att planera verksamheten, när 

medlemmarna inte betalar avgiften i tid. D. Eskilsson påpekade, att några av arbetsgrupperna inte 
utnyttjade sina föreningsbidrag för 2006. 



 

Frågor, diskussioner 
S. Langbakk: Vad händer med pengarna som inte förbrukats av arbetsgrupperna? 
D. Eskilsson: Föreningsbidragen flyttas inte till nästa år och går tillbaka till kassan. 

 

V. Langbakk frågade medlemmarna om de medel som inte kommer från medlemsavgifter, t.ex 
projektstöd från Litauen, hur ska de redovisas? Eftersom föreningen inte får besked om beviljade 

medel från ”Litauens departement för etniska minoriteter och litauer utomlands” förrän i slutet på 

februari, kan inte föreningen räkna in dessa medel i nästa års budget . 

 

Beslut: redovisa projektmedel separat. 
 

9. Information om Litauiska Barnskolefonden (LBF). 
Fondstyrelseledamot Anders Griff presenterade Fondens statuter och arbetsformer. (bilaga 3) 

 

10. Revisionsberättelse. 
Eftersom Revisorn Andzelika Moteijauskaite inte kunde delta i mötet, presenterade mötesordföranden 

E. Johansson revisionsberättelsen. Revisorerna hade inga anmärkningar på kassarapporten. 

 

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2006.  

 

12. Förslag till LFS budget för år 2008. 
Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag till budget för år 2008 . 

 

13. Val av föreningsordförande. 

Valberedningsledamot, Audrone Vodzinskaite-Städje presenterade valberedningens arbete och 
informerade om att det endast fanns en kandidat till posten som föreningsordförande - Virginija 

Langbakk. 

 
Mötesordförande: Finns det andra förslag? 

Svar: Inga förslag på andra kandidater. 

 

Virginija Langbakk valdes enhälligt till föreningsordförande för perioden 2007-2009.  
 

14. Val av styrelseledamöter. 

Audrone Vodzinskaite-Städje presenterade kandidaterna till styrelsen: 
 

A.Vodzinskaite-Städje och V. Langbakk presenterade alla kandidater, deras kunskap och färdigheter 

och orsakerna till varför de tillfrågades. V. Langbakk informerade om att en av kandidaterna, Eugenija 
Griff, endast stod till förfogande om antalet kandidater inte var tillräckligt. 

 

Enligt föreningens stadgar valdes sex personer till föreningens styrelse. 
 

Resultatet av omröstningen blev: 

 

1.Edita Sääf 30 röster 
2.Grytė Kempe 29 röster 

3.Veronika Ottosson 25 röster 

4.Eleonora Jonušienė 27 röster 
5.Jurgita Baltrušaitytė-Axelsson 29 röster 

6. Daiva Bžeskienė 27 röster 

7. Eugenija Griff 7 röster 

 
 



Till styrelsen för period 2007-2009 valdes 
 

1.Edita Sääf  
2.Grytė Kempe  

3.Veronika Ottosson  

4.Eleonora Jonušienė  
5.Jurgita Baltrušaitytė-Axelsson 

6. Daiva Bžeskienė  

 

15. Från medlemmar, i förväg anmälda frågor (01/11/07). 
Inga frågor eller förslag anmäldes till styrelsen. 

 

16. Föreningens filial i Skåne 
Föreningsmedlemmar från Skåne, Virgilijus Šauklys, Egidijus Meškėnas, Almantas Klimčiauskas, 

berättade om litauer och deras verksamhet i Skåne. Man har gjort en enkätundersökning bland 200 

litauer som bor i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Klippan, Perstorp, Åstorp. Hittills 
hade man fått 50 svar, där alla uttryckte sitt intresse för att vara med i föreningen. Etablering av 

Litauiska Föreningens i Sverige filial i Skåne är ett mycket viktigt steg för framtiden. 

 

V. Langbakk meddelade, att möjligheter att etablera filialer i Skåne och Göteborg kommer att 
diskuteras med initiativtagarna i båda regionerna. Etablering av filialerna innebär, att 

föreningsstadgarna måste ändras och godkännas av medlemmarna. 

 
Linas Liekis föreslog att en person från varje filial skulle väljas till föreningsstyrelsen. 

Erling Johansson påpekade, att styrelsen redan valts och att förslaget endast kan diskuteras för 

framtida val. 

 
17. Nya organisationsformer 

Ett förslag presenterades om att i samband med de organisationsförändringar, som krävs för att 

etablera filialer, ge styrelsen mandat att förbereda förändringar i stadgarna. Styrelsen ska presentera en 
tydlig fördelning av funktioner och arbetet mellan filialerna och en riksförening. 

 

Årsmötet godkände förslaget samt, att vid behov, ett extraordinärt möte kan sammankallas för att 
godkänna eventuella stadgeändringar. 

 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 

19. Litauens ambassadör R. Motūzas informerade om Litauens presidents besök i Sverige 

 
Ambassadör R. Motuzas gratulerade och önskade den nya styrelsen ett gott arbete. Han uttryckte sin 

oro över att bland ett så stort antal litauer som bor i Sverige är det bara ett litet antal som engagerar sig 

aktivt i föreningen. Ambassadören föreslog en analys som skulle identifiera de behov som finns och 
därefter utveckla aktiviteter som kan attrahera andra litauer att delta i föreningsverksamheten. 

Ambassadören uppmanade litauerna i Sverige, att inte slösa bort sin tid och energi på onödiga och 

oviktiga konflikter, vilka förstör ryktet, utan i stället enas för Litauens sak. 

Ambassadören informerade om Litauens president Valdas Adamkus statsbesök i Sverige, möten med 
alla viktiga politiker och tjänstemän, om den planerade invigningen av utställningen om 

kommunismens offer samt mötet med föreningsstyrelsen, ledarna av arbetsgrupperna och första 

generationens litauer i Sverige. 
 

 

20. Mötesavslutning 

Mötesordförande Erling Johansson tackade alla medlemmarna för aktivt deltagande och förklarade 
mötet avslutat. 



 

 

Mötesordförande  
Erling Johansson  

 

Mötessekreterare 
Eugenija Griff 

 

Protokollet justeras av  

Veronika Ottosson 
Gryte Kempe 


