VISUOTINIO METINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Data:
Vieta:
Laikas:
Dalyvavo:

2010 01 24
ABF Huset, Beskow sale, Sveavägen 41, Stokholmas
12.15 – 15.05
25 - LBS nariai, 5 sveciai: Lietuvos ambasadorius Svedijoje
Remigijus Motuzas su zmona Laimute Motuziene, konsulas
Antanas Muralis, Vytautas Cerniauskas ir Egle Kvedaraite.

Susirinkimo atidarymas

LBS l.e.p. pirmininke Edita Sääf, pasveikino atvykusius ir
paskelbe susirinkimo pradzia.

Del darbotvarkes
teisiskumo
Darbotvarkes
patvirtinimas
Susirinkimo pirmininko/-es rinkimas
Susirinkimo sekretoriaus/es rinkimas
Protokola patvirtinanciu asmenu ir balsu
skaiciuotoju rinkimas

Patvirtinta, kad darbotvarke buvo issiusta visiems LBS nariams
laiku, anksciau nei dvi savaites iki Visuotinio susirinkimo.
Darbotvarke vienbalsiai patvirtinta.
Susirinkimo pirmininku vienbalsiai isrinktas Antanas Romas.
Susirinkimo sekretore isrinkta Eugenija Griff.
Protokola patvirtinanciu asmeniu isrinkta Algreda Markeviciene.
Balsu skaiciuotojais - V. Karrenbauer ir Egidijus Meskenas.

Balsavimo teises
patvirtinimas

Balsavimo teise turejo 25 LBS nariai kartu su 8-iais pastu
atsiustais igaliojimais.
LBS valdybos ataskaita LBS l.e.p. pirmininke Edita Sääf, pristate LBS valdybos metu
veiklos ataskaita. (priedas 1). 2008 metais visuomeniniais
pagrindais LBS valdyboje dirbo Edita Sääf, Veronika Ottosson,
Daiva Bzeskiene, Gryte Kempe, Eleonora Jonusiene ir Eugenija
Griff. E Sääf pristate du is Lietuvos, Ambersail organizacines
grupes gautus filmus ”Tautiska Giesme aplink pasauli 2009.07.05”
ir ”Tukstantmecio odiseja”, kurie bus pristatyti per Vasario 16osios minejima.
Saules mokykla. Giedre Duman, Saules mokyklos tevu komiteto
pirmininke, papasakojo, kad siais metais yra apie 40 lankanciu
mokykla vaiku ir veikia penkios klases.
Izdininkes ataskaita
Del pablogejusios sveikatos i susirinkima neatvykusios LBS
izdininkes, Grytes Kempe, paruosta finansine ataskaita uz 2009
m.(priedas2) pristate E.Sääf.
Lietuviu mokyklos Svedijoje
remimo ir Jubiliejinio
fondo informacija
E.Sääf pazymejo, kad si informacija pateikta LBS valdybos
ataskaitoje( priedas 1).
LBS valdybos sprendimu uzdaryta saskaita Swedbanke ir visos
lesos perkeltos i Resurs banka, Jubiliejini fonda.
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Diskusijos

Revizijos komisijos
ataskaita
LBS valdybos darbo
Ivertinimas
Valdybos siulomo LBS
Biudzeto paskirstymo
2010 m. tvirtinimas

LBS Pirmininko/-es
Ir valdybos rinkimai

LBS Skånes filialas turi teise i Lietuviu mokyklu Svedijoje
remimo fondo parama. Tuo tikslu reikalinga atitinkamai pakeisti
fondo istatus ir praplesti fondo valdybos sudeti.
E.Meskenas, Skones filialo valdybos pirmininkas, papasakojo apie
isteigta Skones filiale jau antra Svedijoje lituanistine mokykla
”Gintaras”, kuriai vadovauja Kristina Zakaraite. Pagal LBS
principus si mokykla taip pat turi teise kreiptis i Fonda reikalingos
mokyklai paramos. Taip pat tureti savo atstovus Fondo valdyboje.
Diskusijos del Lietuviu mokyklos Svedijoje remimo fondo istatu
pakeitimo. Pasiulymai:
-rinkti i Fonda 6 asmenis tikslu papildomai ijungti du narius is
Skones filialo. Viso: 5 nariai – su balsavimo teise, vienas – be
balsavimo teises.
- suformuluoti Statute taip, kad nauji filialu nariai ieitu i valdyba
automatiskai (J.Laurencikiene),
- sis punktas del nauju pakeitimu Fondo statute turejo buti
suformuluotas tiksliau ir isanksto(K. Aronsson),
- atideti si klausima kitam papildomui susirinkimui tiksliau ji
suformuluojant (A. Romas)
- isrinkti 2 naujus narius i valdyba per si visuotini
susirinkima(E.Sääf)
Nutarta: 16 balsu dauguma isrinkti du nauji nariai i Fonda:
Kristina Zakaraite ir Egidijus Meskenas iki kitu metu Metinio
susirinkimo.
Jubiliejinio fondo informacija atsispindi valdybos
ataskaitoje(priedas 1).
Revizijos komisijos ataskaita pristate Andzelika Motiejauskaite
(priedas 3).
LBS valdybos darbas priimtas, balsuota uz – 25 balsai, ir valdyba
atleidziama nuo 2009 m. finansines atsakomybes.
Biudzeta pristate Edita Sääf.
Klausimai.
G.Duman: - ”Ar numatyta LBS finansine parama Skones
mokyklai?”
E. Meskenas: - ”Ne, todel kad mes gauname parama is savo
filialo”.
E.Sääf. Siais metais parama Jaunimo grupei nenumatyta, kadangi
ji pastaruoju metu aktyvios veiklos nevykde.
Nutarta: biudzetas 2010m patvirtintas vienbalsiai.
Rinkimines komisijos narys Antanas Romas papasakojo, kaip
buvo renkami kandidatai ir pristate siulomus narius. I LBS
pirmininko posta pasiulyta Audrone Vodzinskaite-Städje. I
valdyba pasiulyta 10 asmenu.
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Diskusijos

E.Tryggve. Ar gali tas pats asmuo, kuris pristato kandidatus siulyti
save i pirmininko posta.
V. Karrenbauer. A. Vodzinskaite-Städje siule ir Virginija
Langbakk, Vilija Lioranciene, Edita Sääf ir Antanas Romas.
K. Aronsson: - ”As taip pat siulau si kandidata”.
Renkamu kandidatu prisistatymas.
Rinkimai.
I LBS nariu balsavimo biuleteni rinkti LBS pirmininke itraukta
Audrone Vodzinskaite –Städje.
LBS pirmininke isrinkta - Audrone Vodzinskaite –Städje
Uz: 27 LBS nariai, pries: nera.
I LBS nauju valdybos nariu balsavimo biuleteni itraukta 10
kandidatu. Balsuota:
Algreda Markeviciene – uz 28
Milda Motuzaite – uz 32
Lina Stode – uz 33
Judita Croona – uz 32
Marius Domeika – uz 27
Vilija Lioranciene – uz 25
Regina Molina – uz 8
Daiva Bzeskiene – uz 3
Erling Johansson – uz 2
Lilia Bergendorff– uz 0
I nauja LBS valdyba isrinkti:
Algreda Markeviciene, Milda Motuzaite, Lina Stode, Judita
Croona, Marius Domeika ir Vilija Lioranciene.

LBS nariu pasiulymai,
atsiusti iki 2010-01-15
Kita informacija

Pasiulymu negauta.
Regina Molina pasisiule padeti LBS testi kontakta su
pranciskonais.
Tryggve taip pat pabreze bendradarbiavimo su kataliku baznycia
svarba.
A. Vodzinskaite- Städje pasiule steigti darbo grupe siems
klausimams spresti.
Jurga Laurencikiene, sokio grupes ”Baltija” vadove, pasidziauge
sokio grupes dalyvavimu ivairiuose renginiuose ir pristate naujas
”Baltijos” grupes vadoves Egle Kvederaite ir Vilma Juodelyte.
Remigijus Motuzas, Lietuvos ambasadorius Svedijoje, pasveikino
susirinkusius, naujai isrinkta LBS pirmininke ir valdyba.
R. Motuzas padekojo buvusiai LBS valdybai uz gerai atlikta darba
pabrezdamas, kad visi dirbame kaip mokame, dirbame nuosirdziai
puoselejant lietuvybe Svedijoje. Ambasadorius paragino LBS
narius aktyviai dalyvauti renginiuose, ruosti teminius vakarus ir
kviesti izymius cia Svedijoje gyvenancius lietuvius, pabandyti
isjudinti Jaunimo grupe, pasiule galimybe vesti renginius
Ambasadoje. Pabreze, kad jau buvimas susirinkimuose ir
renginiuose yra svarbus lietuvybes skleidimas.
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Susirinkimo
uzdarymas

Susirinkimo pirmininkas paskelbe susirinkimo pabaiga. Edita Sääf
padekojo savo komandai uz saunu darba valdyboje, pasveikino
naujaja LBS valdybos komanda ir padekojo visiems metinio
susirinkimo dalyviams. Pabaigoje visi klausesi Editos sukurtos
dainos ”Daina Lietuvai”.

Susirinkimui pirmininkavo

Antanas Romas

Protokolavo

Eugenija Griff

Protokola tvirtina

Algreda Markeviciene
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