
Lietuviu Bendruomenė Švedijoje 

 

Visuotinio nariu susirinkimo protokolas 

 

Data 2011-02-26 

 

Laikas 12.30 - 15.00 

 

Vieta ABF namai, Sveavägen 41 

 

Susirinkime iš viso dalyvavo 16 balsavimo teisę turinčių LBŠ narių. Svečiai: Lietuvos Respublikos Ambasados 

konsulė Monika Bimbaitė Pranciškonai broliai Gediminas ir Antanas. 

 

1. Visuotinio metinio LBŠ susirinkimo atidarymas. Audronė Städje, 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 narių susirinkimo. 

 

3. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas. Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas 

Antanas Romas. Susirinkimo sekretore išrinkta Veronika Ottosson. 

 

4. Darbotvarkės patvirtinimas. Darbotvarkė vienbalsiai patvirtinta. 

 

5. Protokolą patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimas. Vienbalsiai išrinktos protokolą tvirtinančios 

Virginija Karrenbauer ir Solveiga Purlytė. Balsus skaičiuoja Aldona Sehgal. 

 

6. Balsavimo teisės patvirtinimas. Patvirtinta, kad balsavimo teisę turi 16 narių. 

 

7. LBŠ valdybos ataskaita už 2010 m. Audronė Städje, LBŠ pirmininkė, pristatė valdybos ataskaitą už 2010 m. 

(priedas 1), kuri buvo išsiųsta visiems LBŠ nariams prieš susirinkimą. Audronė Städje pasidžiaugė atgijusia 

jaunimo grupe, kuriai vadovavo Laura Užkuraitytė. Kaip ir planuota buvo išleisti du laikraščio numeriai. Deja, 

gauta finansinė parama iš Lietuvos tik maža dalimi padengė laikraščio išlaidas. Kelios dešimtys narių taip pat 

pareiškė norą gauti laikraštį pdf formate, kas mažina bendruomenės išlaidas. Audronė Städje pasidžiaugė šokių 

grupės Baltija ir lituanistinės Saulės mokyklos veikla. Skånes padalinys taip pat aktyviai vykdo savo veiklą. 

 

Audronė Städje informavo apie prastą LBŠ ekonominę padėtį. Tik trys iš dešimties projektų buvo dalinai 

padengti iš Lietuvos. 

 

8. Iždininkės ataskaita už 2010 m. Milda Motuzaitė, LBŠ iždininkė, pristatė 2010 m ataskaitą (priedas 2). 

Klausimų nėra. Aldona Sehgal pasidžiaugė kasos padėtimi. 

 

9. Lietuvių mokyklos Švedijoje rėmimo fondo ir Jubiliejinio fondo informacija. Audronė Städje supažindino 

dalyvaujančius su abiejų fondų finansine padėtimi. Šiuo metu Lietuvos mokyklos Švedijoje rėmimo fonde yra 

120 159 kr, iš kurių 2 363 kr yra disponuojamos. Jubiliejinio fondo sąskaitoje yra 41 515 kr. Audronė Städje 

dėkojo Klemensui Gumauskui už paaukotus 600 kr. 

 

10. Revizijos komisijos ataskaita Andželika Motiejauskaitė, revizijos komisijos narė, nerado jokių nusižengimų. 

 

11. Valdybos darbo įvertinimas LBŠ nariai vienbalsiai priėmė ir parėmė valdybos darbą. 

 

12. Valdybos siūlomo LBŠ biudžeto paskirstymo 2011 m. tvirtinimas. Milda Motuzaitė, LBŠ iždininkė, pristatė 

2011 m. LBŠ biudžetą. 

 

Diskusijos: 

 

Regina Molina klausia, ar galima planuoti biudžetą ateinantiems metams kai valdyba atsistatydina iš savo 

pareigų. 

 



Andželika Motiejauskaitė atsako: taip, taip ir turi būti. Ji taip pat siūlo, kelti planuojamas išlaidas iki numatytų 

pajamų. 

 

Audronė Städje siūlo kelti išlaidas laikraščiui ir jaunimo grupei. 

 

Brolis Gediminas klausia, ar yra galimybė prisideti prie jų atvykimo, kadangi jie atvažiuoja čia savo lėšomis, bet 

bendruomenės poreikiams. 

 

Edita Sääf siūlo skirti daugiau lėšų kultūriniams renginiams. 

 

Milda Motuzaitė pažymi, jog renginių išlaidos buvo įtrauktos į Organizacines išlaidas. 

 

Brolis Gediminas klausia ar bendruomenė moka už bažnyčios patalpas, kur dedama rinkliava. Broliams 

neapsimoka važiuoti į Švediją vienai dienai tam, kad švęsti vienas Šv. Mišias. Brolių tikslas yra kitas, t.y. ugdyti 

ir mokinti, todėl jie norėtų atvažiuoti ilgesniam laikui, jei susidomėjimas būtų. Broliai siūlo panaudoti 

bendruomenės forumą, tai sužinoti. 

 

Audronė Städje pažada perduoti šią informaciją naujai valdybai. 

 

Nutarta Pakeisti Renginiai ir Organizacinės išlaidos keičiamos į Renginių organizavimas. Skiriama 3000 kr. 

Informacinio leidinio išlaidos keliamos nuo 2000 kr iki 3000 kr. Likutis skiriamas Nenumatytoms išlaidoms. 

 

Jurga Laurenčikienė prašo prisidėti prie šokių grupės Baltija, kadangi jie važiuos koncertuoti į Bostoną. 

 

Lina Stode siūlo perkelti Jaunimo grupės vienkartinę išmoka šokiu grupei Baltija. 

 

Andželika Motiejauskaitė klausia, kokios galimybės yra gauti pinigų iš fondo? Atsakymo nėra. 

 

Regina Molina klausia koks yra fondo tikslas? 

 

Milda Motuzaitė perskaito susirinkimo metu pakeistą LBŠ biudžetą 2011 metams, kuris buvo vienbalsiai 

patvirtintas (priedas 3). 

 

13. Neeiliniai LBŠ pirmininko/ės ir valdybos rinkimai. Antanas Romas informuoja bendruomenės narius apie 

neeilinius LBŠ pirmininko/ės ir valdybos rinkimus, kadangi Audronė Städje ir visa valdyba, atsistadydina. Pasak 

Antano Romo, statute nenurodyta dėl neeilinių LBŠ pirmininko/ės ir valdybos rinkimų, todėl klausimas yra: ar 

tai yra teisiška? 

 

Vilija Loriančikienė siūlo, jog valdyba dirbtų vienerius metus. Negalima ir netinka, anot daugumos 

bendruomenės narių. 

 

Nutarta vienbalsiai, jog neeiliniai LBŠ pirmininko/ės ir valdybos rinkimai yra teisiški. 

 

Rinkiminė Komisija (toliau RK) siūlo atidėti rinkimus vienam mėnesiui, kadangi šiuo metu nėra tinkamų 

kandidatų. 

 

Aldona Sehgal siūlo išrinkti laikiną valdybą iš vietoje esančių bendruomenės narių. 

 

Milda Motuzaitė siūlo balsavimą elektroniniu arba paprastu paštu. 

 

Andželika Motiejauskaitė domisi, kas galioja tą mėnesį, kol RK ieško kandidatų? 

 

Jurga Laurenčikienė klausia, kokia valdyba bus išrinkta elektroniniu paštu jei dabar ji nėra surenkama. 

 

Regina Molina siūlo, jog RK supažindintų bendruomenės narius su siūlomais kandidatais. 

 

Lina Stode sutinka. 

 

Anot Mildos Motuzaitės ir Reginos Molinos, Švedijoje yra daug naujai atvykusių lietuvių, kurie turi potencialo, 

bet kuriuos reikia pritraukti ir supažindinti su bendruomenės veikla. 



 

Dick Stode siūlo rinkimus atidėti dviems mėnesiams. 

 

Nutarta, jog RK atideda LBŠ pirmininko/ės ir valdybos rinkimus dviems mėnesiams. 15 už, vienas narys 

susilaikė. 

 

Nutarta, jog dabartinė valdyba palieka laikinai eiti savo pareigas. 15 už, vienas narys susilaikė. 

 

Aldona Sehgal klausia, kiek bendruomenėje yra narių ir kodėl tik 16 iš jų dalyvauja metiniame susirinkime? Be 

Skånes filialo yra maždaug 98 nariai. Pasak Audronės Städje dauguma šeimų yra išvažiavę, nes vaikams yra 

sporto atostogos. 

 

Pastebėjimas, jog nauji neeiliniai rinkimai išpuola per velykines atostogas. 

 

Nutarta, jog RK informuos data, kada įvyks nauji rinkimai. 

 

Audronė Städje pažada svartyti šį klausimą valdyboje. Ji taip pat siūlo daryti susirinkimą balandžio mėnesio 

pirmoje pusėje. 

 

Pasiūlymas sušaukti susirinkimą vakaro metu darbo dieną. Dauguma siūlo balsuoti paštu. 

 

Klausimas ar bendruomenės statutas leidžia balsavimą paštu? 

 

Kerstin Aronsson klausia, ar RK tikisi, jog kandidatų bus daugiau nei valdyboje yra vietų? 

 

Dauguma nutarė, jog RK išsiunčia kandidatų sąrašą ir kvietimą į susirinkimą. Tas kas negali dalyvauti, balsuoja 

paštu iki tam tikros datos, kiti vietoje. 

 

Andželika Motiejauskaitė siūlo pridėti informaciją apie kiekvieną kandidatą, taip pat kuo jis ar ji galėtų prisidėti 

prie valdybos veiklos. 

 

Nutarta vienbalsiai, jog RK supažindina rinkėjus su kandidatais. 

 

14. Revizinės komisijos rinkimai. Vienbalsiai nutarta, jog Andželika Motiejauskaitė lieka LBŠ bedruomenės 

revizore. Jai padeti vienbalsiai išrinkta Kerstin Aronsson. 

 

15. Rinkiminės komisijos rinkimai. Antanas Romas atsisako toliau tęsti RK pareigas dėl asmeninių priežaščių. 

Virginija Karrenbauer lieka. Dick Stode siūlo ir toliau tęsti laikinai savo pareigas, tol kol nauja LBŠ 

pirmininkas/ė ir valdyba bus iškrinkti. Aldona Sehgal vienbalsiai išrinkta laikinai einančios RK narės pareigas, 

kadangi Audronė Städje laikinai eina LBŠ pirmininkės pareigas. 

 

16. LBŠ narių pasiūlymai atsiųsti iki 2011 02 18. Atsiųstas vienas pasiūlymas keisti 2.2 statuto punktą iš spalio 

mėnesio į sausio mėnesį. 

 

Kerstin Aronsson pastebėjo, jog norint keisti statutą, tai turi būti įtraukta į darbotvarkę. 

 

Antanas Romas siūlo atidėti šį klausimą sekančiam susirinkimui. Nutarta, jog pasiūlymas atidedamas kitiems 

metams. 

 

17. Kita informacija. Nėra. 

 

Susirinkimui pirmininkavo Antanas Romas 

 

Protokolavo Veronika Ottosson 

 

Protokolą tvirtina Virginija Karrenbauer ir Solveiga Purlyte 

 


