Visuotinio narių susirinkimo protokolas
Data 2006 10 21
Laikas 14.15 - 16.30
Vieta Stokholmo Šv.Eugenijos bažnyčios patalpos
Dalyvavo
Susirinkime iš viso dalyvavo 27 LBŠ nariai. Galiojantys balsų skaičius 21
Susirinkimo atidarymas
Virginija Langbakk, LBŠ pirmininkė, pasveikino visus atvykusius ir paskelbė susirinkimą atidarytą.
Dėl darbotvarkės teisiškumo
Patvirtinta, kad darbotvarkė buvo išsiųsta visiems LBŠ nariams laiku, anksčiau nei dvi savaitės iki
Visuotinio susirinkimo.
Darbotvarkės patvirtinimas
Darbotvarkė vienbalsiai patvirtinta.
Susirinkimo pirmininko/-ės rinkimas
Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Antanas Romas.
Susirinkimo sekretoriaus/-ės rinkimas
Susirinkimo sekretore išrinkta Eugenija Griff.
Balsų skaičiuotojų rinkimas
Balsų skaičiuotojom vienbalsiai išrinktos Virginija Karrenbauer ir Rasa Ingvarsson
LBŠ valdybos ataskaita už 2006 m.
Virginija Langbakk, LBŠ pirmininkė, pristatė valdybos ataskaitą už 2006 m. (priedas 1) ir pakvietė
valdybos nares papasakoti, kaip joms sekėsi šiais metais.
Eglė Marcinkevičiūtė, LBŠ sekretorė, papasakojo, kad ji tvarkė LBŠ dokumentus, o taip pat redagavo
laikraštį ir mokyklos bukletą. Šį rudenį buvo atsakinga už Baltijos šalių šventės organizavimą kartu su
latviais Vårstoje. Ji padėkojo šventėje dalyvavusiai ”Baltijos” šokių grupei, o taip pat Švedų-latvių
bendruomenei ir jos atstovui Erlingui Johansson.
Edita Sääf, kultūrinių renginių organizatorė, paminėjo įsimintinus renginius kaip Vasario 16-tosios ir
Priešadventinę šventes. Iš naujesnių idėjų būtų PLB iniciatyva surinkti informaciją apie menininkus
užsienyje. Todėl pradėta rinkti informacija apie menininkus ir Švedijoje. Edita paminėjo, kad Valdyba
visada laukia naujų pasiūlymų ir idėjų dėl renginių iš LBŠ narių.
Alma Vaškytė, atsakinga už ryšius su jaunimu, papasakojo, kad ji kiek gali padeda valdybos veikloje,
na, o renginius su jaunimu sėkmingai perėmė Rasa Ingvarsson.
Valdybos narės Vaida Gudaityte ir Viktorija Carlemalm, deja, negalėjo dalyvauti šiame susirinkime.
Darbo grupių veikla
Jurga Laurenčikienė, ”Baltijos” šokių gr. vadovė. Šokių grupė gyvuoja jau treti metai ir joje yra apie
20 šokėjų. Surengti 8 koncertai. Labiau įsimintini koncertai buvo Šveicarijoje, Skansene. Artimiausi
planai - tai koncertai Danijoje, Danijos lietuvių bendruomenės kvietimu, ir ruošimasis Dainų šventei
Lietuvoje. Šiuo metu ruošiama programa LBŠ 60-mečiui.
Grupei nelengva gauti salę. Bet kokia informacija dėl salės būtų didelė pagalba šokėjams.
Rasa Ingvarsson, Jaunimo grupės vadovė, dalyvavo Lietuvių jaunimo kongrese Kanadoje, pristatė

mūsų bendruomenės planus ir tokiu būdu užmezgė tarptautinius ryšius. Apie tai plačiau galima
paskaityti LBŠ laikraštyje. Stengiamasi suburti jaunimą Stokholme. Dalyvių skaičius dar nedidelis,
apie 6-7 žmonės. Laukiama naujų narių.
Audronė Vodzinskaitė Städje, LBŠ laikraščio leidėja. Laikraštyje pradėtos rašyti santraukos švedų
kalba tuo tikslu, kad būtų daugiau skaitytojų ir kad suprastų lietuviškai nemokantys mūsų nariai.
Sukaupta nemažai medžiagos, todėl Audronė pasiūlė valdybai plėsti laikraščio apimtį ir ištirti šią
galimybę. 2006 m. pavasarį Audronė pristatė LBŠ laikraštį žiniasklaidininkų seminare Lietuvoje, kurį
organizavo ir finansavo TMIDas. Laikraštis buvo įvertintas kaip vienas įdomesnių lietuvių
bendruomenių laikraščių.
Regina Molina, Saulės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė. Mokykla gyvuoja jau 10 metų. Šiuo metu
yra 26 įvairaus amžiaus vaikai. Daugiausiai 2-3 metų vaikai. Dėsto trys mokytojos. Šį rudenį kalbėta
apie mokymo programų išplėtimą. J. Laurenčikienė pradėjo mokyti vaikus tautinių šokių. Išleistas
mokyklos bukletas su A. Städje pagalba. Aktyviai dalyvauta ”Draugystės” tilto projekte ir jo tęsinyje
Dubline. Sunkiausia yra surasti patalpas darbui.
Diskusijos
V. Karrenbauer. Mokykloje yra privalomas mokestis. Kausimas: ar nevertėtų įvesti privalomos
narystės tiems, kurie (eina i mokykla) šoka?
Diskusijoje buvo atsakyta į šį klausimą: ne visi šokantys Baltijoje, pastoviai gyvena Švedijoje ir nėra
linkę tapti LBŠ nariais. Mokestis nėra privalomas.
Eleonora Jonušienė, naujos darbo srities iniciatorė. Sėkmingas ”Draugystės tilto” projektas paskatino
ieškoti naujų galimybių ir bandyti pritraukti rėmėjus ir įmones bendruomenės veiklos finansavimui.
Eleonora apsiėmė sukurti bendruomenės komunikacijos ir reklamos strategiją.
Steinar Langbakk, LBŠ narys, pasiūle sukurti bendrą LBŠ fondą, kuris galėtų būti įsteigtas 60-mečio
jubiliejaus proga. Jis taip pat siūlė įkurti darbo grupę, kuri padėtų lietuviams įsikurti Švedijoje,
užmegztų ryšius su darbo biržomis Švedijoje, surinktų patyrusių specialistų tam, kad būtų galima
padėti naujai iš Lietuvos atvykusiems ieškoti darbo, užpildyti įvairius dokumentus, pristatyti savo
kvalifikaciją. Grupė galėtų duoti ir rekomendacijas, ieškant darbo.
LBŠ iždininkės ataskaita
Daiva Eskilsson, LBŠ iždininkė, pristatė 2006 m ataskaitą (priedas 2). Ji priminė, kad LBŠ finansiniai
metai yra nuo spalio mėn iki kitų metų spalio. Paskatino laiku sumokėti nario mokestį, kas padėtų
Valdybai planuoti LBŠ darbą.
Revizijos komisijos ataskaita
Andželika Motiejauskaitė, Revizijos komisijos narė, pristatė 2006 metų ataskaita (priedas 3). Ji
paminėjo, kad LBŠ pajamos padidėjo, ir gal būtų tikslinga jų netaupyti, o visas sunaudoti.
Diskusijos
A.Romas, susirinkimo pirmininkas, pristatė pasiūlymą dėl to, kad Valdybai būtų suteikti įgaliojimai
panaudoti iki 50% sukauptų lėšų naujoms ar būtinoms veiklos formoms finansuoti.
Balsavo: Už – 20 , susilaikė 1, prieš – 0.
Nutarta: LBŠ valdybai suteikti teisę panaudoti iki 50% sukauptų lėšų.
Lietuvių vaikų Švedijoje mokyklos Fondo informacija
V. Langbakk, Fondo valdybos pirmininkė. Fondas didėja jo rėmėjų dėka. Šiuo metu diskutuojamas A.
Griff pasiūlymas pasirinkti naują investavimo formą, kuri siūlo didesnį palūkanų procentą. Keičiantis
situacijai, reikia keisti ir fondo nuostatus, kadangi iškyla klausimų dėl mokyklos patalpų finansavimo,
mokytojų apmokėjimo ir kt.
Valdybos darbo įvertinimas

LBŠ nariai priėmė ir parėmė valdybos darbą balsuojant:
už – 15, susilaikė – 1, prieš – 0
Valdybos siūlomo biudžeto patvirtinimas
Patvirtinta balsuojant: už – 20, susilaikė – 1, prieš - 0.
Revizijos komisijos rinkimai
Revizijos komisija buvo renkama iš dviejų narių. P. Čalnaris pasiūlė rinkti dar vieną papildomą arba
rezervinį narį. Balsuota: už - 15, susilaikė – 4, prieš - 0.
Nutarta: komisija renkama iš 3 narių.
Pasiūlyti: R. Permats, A. Motiejauskaitė ir P. Čalnaris
Balsuota: už - 18, susilaikė – 1, prieš – 0.
Nutarta: į Revizijos komisiją išrinkti:
R. Permats, A. Motiejauskaitė ir P. Čalnaris.
Rinkiminės komisijos rinkimai
V. Langbakk pasiūlė išrinkti vieną naują narį į Rinkiminę komisiją, kadangi T. Būga pageidauja
perduoti savo pareigas jauniems nariams. Kalbėta ir su kitais dviem komisijos nariais, A. Romu ir V.
Karrenbauer. Jie sutinka pasilikti komisijoje.
Pasiūlyti du nauji kandidatai: R. Ingvarsson ir A. Vodzinskaitė – Städje.
Balsuota:
R. Ingvarsson už – 10, susilaikė - 9, prieš – 0;
Vodzinskaitė – Städje už – 12, susilaikė - 7, prieš – 0;
A. Romas už – 18, susilaikė - 1, prieš – 0,
V. Karrenbauer už– 18, susilaikė - 1, prieš – 0.
Nutarta: į Rinkiminę komisiją išrinkti:
A.Romas, V. Karrenbauer, A. Vodzinskaitė-Städje.
Kiti pasiūlymai
V. Langbakk, LBŠ valdybos pirmininkė, paragino narius sumokėti laiku nario mokestį, nepamiršti
atsiųsti naujus adresus, o taip pat siūlyti naujas idėjas.
Susirinkimo pabaiga
Susirinkimo pirmininkas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė susirinkimą.
Susirinkimui pirmininkavo
Antanas Romas
Protokolavo
Eugenija Griff
Protokolą tvirtina
Eglė Marcinkevičiūtė
Virginija Langbakk

