Visuotinio narių susirinkimo protokolas
Data: 2007 11 10
Laikas: 14.15 - 16.50
Vieta: ABF Sveavägen 41
Dalyvavo
Susirinkime iš viso dalyvavo 30 balsavimo teisę turinčių LBŠ narių, ir keturi šeimos nariai be
balsavimo teisės. Svečiai : Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje R. Motuzas, konsulas A.
Muralis, ir keturi lietuviai, kurie po susrinkimo tapo LBŠ nariais.
1. Visuotinio metinio LBŠ susirinkimo atidarymas.
Virginija Langbakk, LBŠ pirmininkė, pasveikino visus atvykusius ir paskelbė susirinkimą atidarytą.
2. Informacija apie susirinkimo darbotvarkės teisiškumą.
Patvirtinta, kad darbotvarkė buvo išsiųsta visiems LBŠ nariams laiku, anksčiau nei dvi savaitės iki
Visuotinio susirinkimo.
3. Darbotvarkės patvirtinimas.
Darbotvarkė vienbalsiai patvirtinta.
4. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas.
Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Erling Johansson.
Susirinkimo sekretore išrinkta Eugenija Griff.
5. Protokolą patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimas.
Vienbalsiai išrinktos Grytė Kempe ir Veronika Ottosson.
6. Balsavimo teisės patvirtinimas.
Patvirtinta, kad balsavimo teisę turi 30 narių, iš kurių vienas balsas, Antano Romo, įgalioja Virginiją
Langbakk balsuoti už jį.
7. LBŠ valdybos ataskaita už 2007 m.
Virginija Langbakk, LBŠ pirmininkė, pristatė valdybos ataskaitą už 2007 m. (priedas 1), pabrėždama,
kad jau treti metai ataskaita išiunčiama nariams anksčiau dėl to, kad per Visuotinį susirinkimą nariai
turėtų galimybę klausti apie rūpimas temas. V. Langbakk paminėjo kelias naujesnes veiklos formas,
kaip tarptautiniais tapę LBŠ renginiai Draugystės tiltas, Batijos vienybės diena ir programa Pažinkime
Lietuvos miestelius. Paminėta ir Lietuvos parama bendruomenei per kuriamus ir vykdomus projektus,
kurių skaičių ir turinį Valdyba tikisi ateityje išplėsti per projektų darbo grupę. Šalia kitų naujovių buvo
paminėtas ir pernai įkurtas Jubiliejinis bendruomenės fondas, kurio steigiamasis susirinkimas bus
šaukiamas iškart užbaigus Visuotinį susirinkimą.
Klausimai:
- Steinar Langbakk. Ataskaitoje pažymėta, kad LBŠ yra 102 šeimos. Ar žinoma, kiek tarp jų yra
individualių narių?
Atsakymas: Daiva Eskilsson. Ne visi LBŠ nariai laiku sumoka nario mokestį, bet iš sumokėjusių 2007
finansiniais metais 45 nariai sumokėjo individualų nario mokestį, 35 – šeimos nario mokestį.
Valdybos ataskaita vienbalsiai priimta.
8. Iždininkės ataskaita už 2007 m.
Daiva Eskilsson, LBŠ iždininkė, pristatė 2007 m ataskaitą (priedas 2). Ji priminė, kad LBŠ finansiniai
metai yra nuo spalio mėn iki kitų metų spalio. Iždininkė pažymėjo, kad Valdybai nelengva planuoti
LBŠ pajamų, kai nariai laiku nesumoka arba vengia mokėti nario mokestį. D. Eskilsson atkreipė
dėmesį ir į tai, kad ne visos darbo grupės panaudojo jiems 2007 finansiniams metams skirtą paramą.

Klausimai.
S. Langbakk. Kas atsitinka su tais grupių nepanaudotais pinigais?
Atsakymas: D. Eskilsson. Grupėms skirti, bet nepanaudoti pinigai į kitus finansinius metus
neperkeliami – jie lieka bendruomenės ižde.
V. Langbakk. Klausimas LBŠ nariams dėl gaunamų lėšų projektams. Kokia forma būtų geriausia
planuoti ir atsiskaityti už kitas, ne narių surinktas, lėšas, pvz, projektų parama iš Lietuvos. Kadangi
Tautinių mažumų ir išeivijos departmanetas projektų paraiškas tvirtina tik vasario mėnesio pabaigoje,
planuodama kitų metų biudžtą, LBŠ nežino, ar bus paraiškos patenkintos ir kokio dydžio lėšos bus
skirtos įvairiems projektams.
Nutarta. Už gautas projektų lėšas atsiskaityti atskirai.
9. Lietuvių mokyklos Švedijoje rėmimo fondo informacija.
Fondo valdybos narys Anders Griff supažindino dalyvaujančius su Fondo darbu ir įstatais. (priedas 3)
10. Revizijos komisijos ataskaita
Andželika Motiejauskaitė, Revizijos komisijos narė, negalėjo dalyvauti susirinkime, todel jos paruoštą
ataskaitą pristatė susirinkimo pirmininkas E. Johansson (priedas 4). Ataskaitoje pažymėta, kad
Revizinė komisija nerado jokių nusižengimų.
11. Valdybos darbo įvertinimas
LBŠ nariai vienbalsiai priėmė ir parėmė valdybos darbą.
12. Valdybos siūlomo LBŠ biudžeto paskirstymo 2008 m. tvirtinimas.
Vienbalsiai patvirtintas LBŠ biudžetas 2008 finansiniems metams.
13. LBŠ pirmininko/ės rinkimas.
A. Vodzinskaitė-Städje, Rinkiminės komisijos narė, supažindino narius su komisijos darbu ir
pažymėjo, kad į LBŠ pirmininko/ės postą pasiūlytas tik vienas kandidatas - Virginija Langbakk.
Kiti pasiūlymai
Susirinkimo pirmininkas: Ar bus kitų pasiūlymų?
-Nėra.
LBŠ pirmininke 2007-2009 metams vienbalsiai išrinkta Virginija Langbakk
14. LBŠ Valdybos narių rinkimas.
A. Vodzinskaitė-Städje supažindino LBŠ narius su komisijos siūlomų kandidačių į LBŠ valdybą
sąrašu:
1.Edita Sääf
2.Grytė Kempe
3.Veronika Ottosson
4.Eleonora Jonušienė
5.Jurgita Baltrušaitytė-Axelsson
6. Daiva Bžeskienė
7. Eugenija Griff
A. Vodzinskaitė-Städje ir V. Langbakk pristatė siūlomas kandidates ir jų gebėjimus, dėl kurių būtent
šios moterys buvo prašomos dirbti Valdyboje. V. Langbakk paminėjo, kad viena iš kandidačių,
Eugenija Griff, sutiko būti kaip atsarginė kandidatė, užleisdama vietą prieš ją sąraše esančiom
kandidatėm. Į valdybą pagal LBŠ nuostatus renkami 6 nariai.
Balsavimo rezultatai
1.Edita Sääf 30 balsų

2.Grytė Kempe 29 balsai
3.Veronika Ottosson 25 balsai
4.Eleonora Jonušienė 27 balsai
5.Jurgita Baltrušaitytė-Axelsson 29 balsai
6. Daiva Bžeskienė 27 balsai
7. Eugenija Griff 7 balsai
Viename biuletenyje pažymėta tik dvi kandidatės, dar veiname siūloma į Valdybą įtraukti vyrų.
Į LBŠ valdybą 2008-2009 metams išrinktos:
1.Edita Sääf
2.Grytė Kempe
3.Veronika Ottosson
4.Eleonora Jonušienė
5.Jurgita Baltrušaitytė-Axelsson
6. Daiva Bžeskienė
15. LBŠ narių pasiūlymai, atsiųsti iki 2007 11 01.
Jokių raštiškų pasiūlymų iki nurodytos datos negauta.
16. Skånės filialo pristatymas
Mūsų nariai iš Skånės, Virgilijus Šauklys, Egidijus Meškėnas, Almantas Klimčiauskas, papasakojo
apie lietuvių gyvenančių Skånėje veiklą. Neseniai tarp Skånės lietuvių buvo atlikta apklausa,
išsiuntinėta 200 anketų Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Bjuv, Bastad, Klippan, Perstorp, Åstorp
gyvenantiems lietuviams. Į anketas kol kas atsakė 50 šeimų, kurios pageidauja įsijungti į
bendruomenės veiklą. Skånės filialo įkūrimas yra labai svarbus lietuvių organizavimo žingsnis.
V. Langbakk, LBŠ pirmininkė, pažymėjo, kad galimybė kurti LBŠ filialus įvairiose Švedijos vietose
bus aktyviai diskutuojama su norą pareiškusių iniciatyvinių grupių atstovais iš pietų Švedijos ir iš
Göteborgo. Filialų kūrimas neišvengiamai keičia ir LBŠ nuostatus, dėl kurių reikės narių pritarimo.
Linas Liekis Pasiūlė įtraukti į LBŠ valdybą po vieną įkurtų filialų valdybos narį.
E. Johansson, susirinkimo pirmininkas, pažymėjo, kad LBŠ valdyba jau išrinkta, todėl šis pasiūlymas
atidedamas ateičiai.
17. Naujų oganizacijos formų aptarimas
Pasiūlymas: Suteikti valdybai įgaliojimus įstatų pakeitimams paruošti, kur būtų numatyta filialų
įkūrimas ir aiškus funkcijų ir darbo pasiskirstymas tarp filalų ir nacionalinės Lietuvių Švedijoje
bendruomenes.
Susirinkimas vieningai pritarė naujai iniciatyvai, patvirtindamas, kad įstatų pakeitimams patvirtinti
gali reikti šaukti neeilinį Narių susirinkimą
18. Lietuvos ambasadoriaus R. Motūzo informacija apie Lietuvos Prezidento vizitą į Švediją
Lietuvos ambasadorius pasveikino bendruomenę ir naująją valdybą ir palinkėjo sėkmės, vystant jos
veiklą. Ambasadorius išreiškė susirūpinimą, kad iš tokio didelio po visą Švediją išsibarsčiusio
skaičiaus lietuvių nedidelis skaičius aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Jis siūlė daryti
apklausą tam, kad galima būtų sužinoti, kas domintų lietuvius ir ko jie norėtų tam, kad aktyviau
įsilietų į LBŠ. R. Motuzas ragino lietuvius nešvaistyti laiko ir negriauti savo reputacijos, užsiimant
kova dėl nereikšmingų dalykų, o vienytis lietuvybės labui.
Pristatydamas Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus vizitą, Ambasadorius paminėjo, kad Prezidentas
susitiks su visais svarbiausiais Švedijos politikais ir pareigūnais, atidarys parodą apie komunizmo
aukas ir susitiks su LBŠ valdyba, grupių vadovėmis ir vadovais bei vyriausios kartos Švedijoje
atstovais.
19. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimo pirmininkas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė susirinkimą.
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