LITAUISKA FÖRENINGEN I SVERIGE
LFS Årsmötesprotokoll
Datum: 2011-02-26
Tid: kl. 12.30- 15.00
Plats: ABF huset, Sveavägen 41
Deltagande: 16 medlemmar med rösträtt. Gäster var Monika Bimbaitė, konsuln vid Litauiska Ambassaden och
Bröderna Gediminas och Antanas.
1. Årsmötet öppnas. LFS ordförande Audronė Städje 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 mötets ordförande och sekreterare. Antanas Romas valdes till mötesordförande, Veronika Ottosson till
sekreterare.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. Virginija Karrenbauer och Soveilga Purlytė valdes till
protokolljusterare, Aldona Sehgal valdes till rösträknare.
6. Fastställande av röstlängd. 16 giltiga röster räknade.
7. Föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. LFS ordförande Audronė Städje presenterade LFS redovisning
för år 2010 (Bilaga 1). Ungdomsgruppen med Laura Užkuraitytė som ledare har åter kommit igång. Som det var
planerad släpptes det två nummer av Nyhetsblad. Tråkigt nog fick föreningen endast en bråkdel av pengar från
Litauen för att finansiera tidningen. Ett antal har begärt få tidningen i pdf format. Dansgruppen Baltija och
Litauiska skolan Saulė bedriver aktivt sina verksamheter. Skånes filial fungerar också mycket väl.
Audronė Städje informerade om dålig ekonomi i föreningen. Endast tre av tio projekt fick delvis finansiering
från Litauen.
8. Finansiell rapport för år 2010. Kassör Milda Motuzaitė redovisade ekonomin för år 2010 (Bilaga 2).
9. Information om Litauiska Barnskolefonden (LBF) och Jubileumsfonden. Audronė Städje informerade om
fondernas ekonomiska situation. För närvarande finns i LBF 120 159 kr, varav 2 363 kr kan disponeras. I
Jubileumsfonden finns 41 515 kr. Audronė Städje tackade Klemensas Gumauskas för 600 kr.
10. Revisionsberättelse. Revisorn Andželika Motiejauskaitė hade inga anmärkningar på kassarapporten.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
12. Förslag till LFS budget för år 2011. Milda Motuzaitė presenterade budget för år 2011.
Diskussioner:
Regina Molina undrar om man kan planera budget för kommande år om styrelsen avgår.
Andželika Motiejauskaitė svarar att allt är i sin ordning. Hon föreslår också att höja utgifterna till de inkomster
som styrelsen planerar få in.
Audronė Städje föreslår skjuta upp mera pengar till tidningen och Ungdomsgruppen.
Bror Gediminas undrar om det finns möjlighet att bidra till deras resa till Sverige eftersom de använder sina egna
resurser för att komma hit.

Edita Sääf föreslår mera pengar för kulturevenemang.
Milda Motuzaitė informerar att Evenemangs utgifterna ingick under Organisatoriska utgifterna.
Bror Gediminas frågar om föreningen behöver betala för kyrkans lokaler och var kollekten tar vägen. Bröderna
kan inte komma till Sverige för att hålla en timmes Gudstjänst. Deras uppgift är annan, dvs att prisa Gud och
undervisa. Därför skulle de vilja komma för en längre tid om intresset finns.
Audronė Städje lovar att vidarebefordra denna information för nästföljande styrelsemedlemmar.
Bestämt, Evenemangs utgifter och Organisatoriska utgifter skall sättas samman och att summans höjs till 3000
kr. Utgifter för Nyhetsblad höjs också till 3000 kr. Resten av pengarna går till Oförutsedda utgifter.
Jurga Laurenčikienė undrar om det finns möjlighet att bidra till dansgruppens Baltija resa till Boston.
Lina Stode föreslår att Ungdomsgruppens engångsutbetalning förs istället till dansgruppen Baltija.
Andželika Motiejauskaitė frågar om vilka möjligheter finns att få pengarna från fonden?
Regina Molina undrar vad har fonden för syfte?
Milda Motuzaitė läser igenom enhälligt accepterade ändringar gjorda för budget för år 2011 (bilaga 3).
13. Val av LFS ordföranden och styrelsen. Valberedningsledamot Antanas Romas informerade om icke ordinarie
val eftersom hela nuvarande styrelsen avgår. Enligt Antanas Romas står det ingenting i LFS stadgar om det är
rätt att ha val just nu. Frågan är i så fall om det är korrekt att välja ny ordförande och nya styrelseledamöter?
Vilija Loriančikienė föreslår att styrelsen arbetar i ett år. Omöjligt enligt många medlemmar.
Bestämt enhälligt, att icke ordinarie val av LFS ordförandes och styrelsens är korrekt.
Valberedningen föreslår att valet skjuts upp en månad framåt eftersom det finns inga lämpliga kandidater.
Aldona Sehgal föreslår att välja en temporär styrelse av medlemmar som är på plats.
Milda Motuzaitė föreslår att rösta elektroniskt alt via post.
Andželika Motiejauskaitė undrar, vad som gäller under denna månad då Valberedningen söker kandidater?
Jurga Laurenčikienė undrar, vilken slags styrelse kommer det att bli om det är nu man kan ej sätta ihop en.
Regina Molina föreslår att Valberedningen presenterar kandidater innan valet.
Enligt Milda Motuzaitė och Regina Molina, bor många litauer i Sverige. Det finns stor potential, men de behöver
uppmuntras att ansluta sig till föreningen och behöver även informeras om föreningens arbete.
Dick Stode föreslår skjuta upp valet i två månader.
Bestämt, att valet skjuts upp i två månader. 15 röstar för förslaget, en avstår.
Bestämt, att nuvarande LFS styrelse arbetar tills nya medlemmar är valda. 15 röstar för förslaget, en avstår.
Aldona Sehgal undrar hur många medlemmar föreningen har eftersom det är bara 16 som deltar på Årsmötet?
Förutom Skånes filial finns i föreningen ca 98 medlemmar. Enligt Audronės Städje är det många som är
bortresta pga sportlov.
Det uppmärksammas att nytt val infaller under påsklov.
Bestämt, att Valberedningen informerar om när valet äger rum.

Audronė Städje lovar att ta upp frågan på styrelse mötet. Hon föreslår också att ha valet i början av april.
Ett förslag är att sammankalla till mötet en vardag kväll. Många föreslår rösta via post.
Frågan är vad föreningens stadgar säger om att rösta via post?
Kerstin Aronsson undrar om Valberedningen räknar med flera kandidater än platser i styrelsen finns?
Bestämt enhälligt, att Valberedningen skickar ut valinbjudan och listan på kandidater via post. Den som inte kan
delta på plats röstar via post fram till en viss datum.
Andželika Motiejauskaitė föreslår att lägga till information om kandidaterna samt vad är det som de kan
bidra med till föreningen.
Bestämt enhälligt, att Valberedningen lägger till information om kandidaterna.
14. Val av revisionskommitté. Bestämt enhälligt att Andželika Motiejauskaitė och Kerstin Aronsson är LFS
revisorer.
15. Val av valberedningskommitté. Antanas Romas informerade om sin avgång som valberedningsledamot.
Virginija Karrenbauer stannar. Dick Stode föreslår att Antanas Romas fortsätter tills ny LFS ordförande och
styrelsen blir valda. Antanas Romas stannar enligt förslag ovan. Aldona Sehgal har enhälligt röstats fram som
ersättare för Audronė Städje eftersom hon är LFS ordförande tills vidare.
16. I förväg, dvs 2011 02 18, anmälda frågor från LFS medlemmar. Det har kommit in ett förslag om att ändra
punkt 2.2 i stadgar. Förslaget innebär att oktober månad ändras till januari månad.
Kerstin Aronsson uppmärksammar att för att kunna ändra stadgar ska det ingår i dagordningen.
Antanas Romas föreslår överlämna frågan till nästa möte. Bestämt, att förslaget tas upp på nästa möte.
17. Övrig information. Finns ej.
Mötesordförande Antanas Romas
Mötessekreterare Veronika Ottosson
Protokollet justeras av Virginija Karrenbauer och Solveiga Purlyte

