2010m. LBŠ Skonės skyriaus visuotinio metinio susirinkimo protokolas
Data: 2010 03 14
Laikas: 12.00 – 14.40
Vieta: Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg

Dalyviai: susirinkime dalyvavo 19 asmenų, iš jų 17 turinčių balsavimo teisę. (Dalyvių sąrašas
pridedamas atskirame dokumente)
Susirinkimo svečiai: LBS pirmininkė Audronė Städje ir LBS valdybos narė Lina Stode.
1. Susirinkimo atidarymas.
LBS-Skonė pirmininkas Egidijus Meškėnas paskelbė susirinkimo atidarymą, pristatė svečius,
perskaitė ambasadoriaus R.Motuzo sveikinimą Skonės lietuviams kovo 11-tosios proga.

2. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas.
Egidijus Meškėnas pristatė darbotvarkę, ji papildyta Audronės Städje kalba susirinkimo
pabaigoje.

3. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.
Susirinkimo pirmininke vienbalsiai išrinkta Jolanta Nilsson.
Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Vaida Meidutė.

4. Protokolą tvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimai.
Balsų skaičiuotojai vienbalsiai išrinkti Almantas Klimčiauskas ir Evelina Dapkevičienė.
Protokolą tvirtina Akvilė Johansson ir Lolita Zulu.

5. Balsavimo teisę turinčių dalyvių patvirtinimas.
17 asmenų.

6. LBS-Skonė veiklos ataskaita.
Egidijus Meškėnas pristatė LBS-Skonė veiklos ataskaitą už 2009-tuosius metus. Paminėti
renginai: metinis susirinkimas, Velykų šventė, burlaivio Ambersale sutikimas Kopenhagoje,
Lietuvos 1000-mečio himnas GUG restorane, lituanistinės „Gintaro“ mokyklos įsteigimas,
Kaledų šventė Kopenhagoje.

Egidijus Meškėnas priminė, jog LBS nariai turi teisę i LBD (lietuvių bendruomenė Danijoje)
nariams taikomas nuolaidas, taip pat LBD nariai jas turi Skonėje.

7. Iždininko ataskaita.
LBS-Skonė iždininkas Virgilijus Šauklys pristatė filialo biudžetą, (ataskaita pridedama
atskirame dokumente).
Kaip atsira biudžeto tema yra planuojamas/diskutuojamas Skonės lietuvių laikraštis, jo nauda
ir finansavimas. Šiuo klausimu jokių sprendimų nepriimta, paliekama spręsti valdybai.

8. Revizorių ataskaita.
Akvilė Johansson patvirtino, jog iždas ir jo ataskaita buvo teisingai vedami.
Audronės Städje komentaras: ateityje iždininko ataskaita revizoriams turi būti pristatyta likus
mažiausiai dviems savaitems iki metinio susirinkimo ir revizoriu patvirtinimas turi būti
prisegamas kartu su biudžeto ataskaita susirinkimo dalyviams.

9. LBS-Skonė valdybos darbo įvertinimas.
Valdybos darbas daugumos įvertintas teigiamai.
Balsavimas: Ar bendruomenės nariai atleidžia LBS-Skonė valdybą nuo finansinės
atsakomybės?
Rezultatai: balsavo 16 žmonių, 15 – UŽ, 1 – SUSILAIKĖ.

10. Kandidatų į LBS-Skonė valdybą sąrašas.
Rinkiminės komisijos atstovas Rimas Raila pristatė kandidatų į valdybą sąrašą. Sąrašas
papildytas, pataisytas pagal kandidatų pageidavimus, susirinkusiųjų siųlymus.
Egidijus Meškėnas pristato galutinį kandidatų sąrašą.

11. Kandidatuojančių į pirmininko vietą prisistatymas.
Kandidatai Jolanta Nilsson ir Egidijus Meškėnas papasakoja apie save ir savo vizijas dėl LBS.
Audronės Städje informacija apie lietuviškų mišių laikymo galimybes, planuojamą darbą,
idėjas religijos tema.

12. Kandidatų i LBS-Skonė valdybą prisistatymas.
11 kandidatų prisistato ir trumpai papasakoja apie save, kuo galetų prisidėti prie LBS veiklos.

13. LBS-Skonė pirmininko rinkimai.
Balsavimo rezultatai: už Egidijų Meškėną - 9 balsai, už Jolantą Nilsson – 6 balsai.
LBS-Skonė pirmininku išrinktas Egidijus Meškėnas.

14. LBS-Skonė valdybos rinkimai.
Balsavimo rezultatai:
Laimonas Sabaliauskas – 11 balsų
Almantas Klimčiauskas – 10 balsų
Virgilijus Šauklys – 10 balsų
Aurelija Paleckienė – 9 balsai
Akvilė Johansson – 9 balsai
Rimas Raila – 9 balsai

Jolanta Nilsson – 8 balsai
Vaida Meidutė – 7 balsai
Andrius Šimkus – 6 balsai
Raimonda Bartkutė – 5 balsai
Egidijus Meškėnas - 5 balsai

Akvilė Johansson atsisako savo narystes LBS-Skonė valdyboje Jolantos Nilsson naudai.
Balsavimas: Ar sutinkate išrinktos į valdybą Akvilės Johansson keitimu Jolanta Nilsson?
Balsavimo rezultatai: UŽ – 9 balsai, SUSILAIKĘ – 1 balsas.
Daugumos pritarimu, Akvilė Johansson valdyboje keičiama Jolanta Nilsson.

15. LBS-Skonė narių klausimai/pasiųlymai.
Aptartos aktualios temos bei atsakyta į klausimus dėl lit-listo veikimo, narystės mokesčio
registravimo palengvinimo, galimybių LBS nariams gauti nuolaidas DFDS keltams. Priminti
LBS ir PLB (Pasaulinės lietuvių bendruomenės) tikslai ir įstatai. Į klausimus atsakinėjo Egidijus
Meškėnas, Audronė Städje ir Lina Stode.
Jokių sprendimų šiais klausimai nepriimta, tai paliekama spręsti valdybai.

16. LBS pirmininkės Audronės Städje kalba.
Audronė Städje pasveikino susirinkusiuosius kovo 11-tosios proga, pasidalino savo įspūdžiais
iš LBS-Skonė filialo veiklos, bei pravesto metinio susirinkimo eiga ir rezultatais. Audronė
Städje pozityviai įvertino filialo pasiekimus, taip pat paragino aktyvius LBS-Skonė narius burti į
atskirų projektų grupes, taip stiprinti ir plėsti bendruomenės veiklą.

17. Susirinkimo uždarymas.
Egidijus Meškėnas paskelbia susirinkimo pabaigą.
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