2009m. LBŠ Skonės skyriaus visuotinio metinio susirinkimo protokolas
Data: 2009 02 14
Laikas: 13.00 – 15.45
Vieta: Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg
Dalyvavo:
Susirinkime dalyvavo iš viso 16 asmenų, 13 iš jų, turincių balsavimo teisę. Susirinkimo
svečias konsulas Antanas Muralis.
1. Visuotinio metinio LBŠ Skonės skyriaus susirinkimo atidarymas.
LBŠ-Skonės skyriaus pirmininkas Egidijus Meskenas pasveikino visus atvykusius ir paskelbe
susirinkimo atidaryma.
2. Informacija apie susirinkimo darbotvarkes teisiskuma.
Patvirtinta, kad darbotvarke buvo issiusta visiems LBS nariams laiku, anksciau nei dvi
savaites iki Visuotinio susirinkimo.
3. Darbotvarkes patvirtinimas.
Darbotvarke vienbalsiai patvirtinta.
4. Susirinkimui pirmininkaujancio ir sekretoriaujancio rinkimas.
Susirinkimo pirmininku vienbalsiai isrinktas Rimas Raila.
Susirinkimo sekretore vienbalsiai isrinkta Vaida Meiduté.
5. Protokola patvirtinanciu asmenu ir balsu skaiciuotoju rinkimas.
Vienbalsiai isrinkti Laima ir Vitalijus Zelbai.
6. Balsavimo teises patvirtinimas.
Patvirtinta, kad balsavimo teise turi 13 dalyvaujanciu nariu.
7. LBS-Skone valdybos ataskaita uz 2008 m.
Uz renginiu organizavima LBS-Skone valdyboje atsakingas Almantas Klimciauskas pristate
visus 2008 m. vykusius bendruomenes susiejimus bei renginius.
Klausimas:
Egidijus Meskenas: - Kur svesti 2009 m. Jonines? Pasiulymas – jungtis su lietuviu
bendruomene Danijoje (pabreziama palanki geografine padetis, mazesnis atstumas kaip tarp
Skones ir Stokholmo).
Atsakymas:
Rimas Raila: - Balsavimas siuo klausimu atidedamas sekanciam valdybos susirinkimui. Visi
vienbalsiai sutinka, jog tai - aktualus klausimas.
Klausimas:
Egidijus Meskenas: - Kada reiktu LBS ruosti Kaledu ir Naujuju Metu svente?
Atsakymas – balsavimas (nubalsuota vienbalsiai):
Svente reiktu rengti iki gruodzio 12 dienos. Tiksli data bus nuspresta per ateinancius LBS
valdybos susirinkimus.

Egidijaus Meskeno informacija apie susitarima tarp LBS ir lietuviu bendruomenes Danijoje
(LBD) del siu dvieju bendruomeniu nariams taikomu nuolaidu i ivairius renginius Svedijoje ir
Danijoje.
Evelina Dapkeviciene papasakojo apie 2008 m. balandzio menesi vykusi lietuvisku
sekmadieniniu mokykleliu atstovu suvaziavima Lietuvoje.
Jolanta Nilsson: - Sekmadieninei mokyklelei gautos patalpos Folkuniversitetet, Helsingborg.
Siai dienai yra 7 uzsiregistrave vaikai nuo 3 iki 14 metu amziaus. Vaikai bus dalinami i
panasaus amziaus grupeles, labai tiketina, jog vaiku atsiras daugiau kai bus paskelbta tiksli
mokykleles ikurimo data bei pristatyta veikla.
Egidijus Meskenas papasakojo apie LBS Visuotini susirinkima Stokholme, 2008 m. gruodzio
menesi, butent ju patirti sekmadienines mokykleles klausimais. Kalbeta apie tevu komiteto
svarba ir funkcijas, taip pat apie mokykleles finansavima.
8. Isdininko ataskaita uz 2008 m.
Virgilijus Sauklys, LBS-Skone isdininkas, pristate 2008 m. ataskaita, kiekvienas susirinkimo
dalyvis gavo ataskaitos kopijas kartu su darbotvarke. Virgilijaus nuomone, biudzetas kaip
pirmiems filialo gyvavimo metams yra geras, didziausios pajamos buvo surinktos is
organizuotu renginiu. Taip pat Virgilijus paaiskino nario mokescio paskirstyma: 30% tenka
LBS internetines svetaines bei laikrascio islaikymui, 70% - i bendruomenes biudzeta. Buvo
pamineti nesklandumai pinigu pervedinejimo ir nariu registravimo metu tarp Stokholmo ir
Skones. Daznai truksta nariu duomenu, atsiranda rizika, kad sumokeje nario mokesti zmones
nebus itraukti i nariu sarasus, negaus LBS laikrasciu. Apie sia problema buvo kalbeta su LBS
pirmininke Virginija Langbakk anksciau. Visi susirinkimo dalyviai nubalsavo vienbalsiai, jog
tai yra problema ir ja butina isspresti kuo greiciau.
Taip pat yra nesklandumu priimant programas is Lietuvos: Skones filialas turi priimti ta, ka
siulo LBS valdyba Stokholme. Daznai siulomas laikas yra nepatogus daugumai lietuviu, apie
rengini suzinoma per velai – nespeja paplisti informacija.
Klausimas:
Almantas Klimciauskas: - LBS Stokholme ar filialui Skoneje turetu nario mokesti moketi
zmones is gretimu Skonei apskriciu (Blekinge, Småland, Halland ir kt.)? Pasiulymas
apibendrinti sias apskritis ir LBS-Skone filialo pavadinima keisti i ”Pietu Svedijos LBS”.
Atsakymas:
Egidijus Meskenas: - Zmones is kitu apskriciu gali pasirinkti patys, kuriai valdybai moketi
nario mokesti. Filialo pavadimino keitimo klausimas kol kas nediskutuojamas.
9. Valdybos darbo ivertinimas.
LBS-Skone nariai vienbalsiai prieme ir pareme valdybos darba. Nauji nariai pageidautu gauti
daugiau informacijos apie bendruomenes veikla.
10. Revizoriu rinkimai.
Vienbalsiai isrinkti revizoriai: Zita Balduckiene ir Akvile Johansson.
11. LBS rinkimines komisijos rinkimas.
Vienbalsiai isrinkti: Rimas Raila, Birute Meskeniene, Laima Zelbiene.

12. LBS nariu pasiulymai, atsiusti iki 2009-02-11.
Jokiu rastisku pasiulymu iki nurodytos datos negauta.
13. Krepsinio projekto pristatymas.
Vaida Meiduté, valdybos nare Höganäs Basket klube, pristate lietuviu vyru krepsinio
komandos veikla bei planuojamus projektus. Pagrindiniu klausimu buvo zaideju keliones i
kasmetini Europos lietuviu krepsinio turnyra, siemet vykstanti Vokietijoje finansavimo
galimybes.
Nuspresta: 1000 kronu skirti atstovaujancios komandos turnyro registracijos mokesciui is
LBS-Skone biudzeto. Paskelbti internetineje svetaineje www.lietuviai.se apie remeju
butinuma, sudaryti salygas kai kuriu bendruomenes renginiu metu zmonems paremti zaidejus
finansiskai. Organizuoti loterijas, kuriu pelnas taip pat atitektu lietuviu krepsinio zaidejams.
Taip pat Vaida papasakojo apie Höganäs Basket klubo pareiksta nora bendradarbiauti su
LBS-Skone. Siuloma bendruomenes nariams taikyti 50% nuolaida bilietams i krepsinio
varzybas. Tai turetu atnesti abipuse nauda abiems organizacijoms: daugiau registruotu LBSSkone nariu ir daugiau publikos krepsinio varzybose.
14. Konsulo A.Muralio sveikinimas Vasario 16-osios minejimo proga.
Konsulas palinkejo stiprybes skleidziant lietuvybe bei daugiau bendraminciu.
15. Susirinkimo uzdarymas.
Susirinkimo pirmininkas kartu su LBS-Skone pirmininku padekojo visiems dalyvavusiems ir
uzbaige susirinkima.
Susirinkimui pirmininkavo
Rimas Raila
Protokolavo
Vaida Meiduté
Protokola tvirtina
Laima Zelbiené
Vitalijus Zelba

