2012m. LBŠ Skonės skyriaus visuotinio metinio susirinkimo
PROTOKOLAS

Data: 2012-04-29
Vieta: Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg
Laikas: 11.30 – 13.30
Dalyvių skaičius: 10

Susirinkima atidaro ir darbotvarke pristato valdybos pirmininkas Egidijus Meškėnas.
Susirinkimo dalyviams primenamas darbotvarkes teisiskumas, duomenu kaupimas,
ataskaitos mokescius inspekcijai (Skatteverket), valdybos atsakomybe.
Vienbalsiai isrenkami:
- susirinkimui pirmininkauja Egidijus Meskenas,
- protokola raso Vaida Meiduté,
- balsus skaiciuoja Akvile Johansson, Gedas Sarka ir Almantas Klimciauskas.
Patikslinta, jog visi susirinkimo dalyviai turi balsavímo teise (asmenine arba seimos).
Egidijus trumpai pristato bendruomenes Skones filialo gyvavimo metus, surengtus
renginius, padarytus darbus, vizijas. Trumpas dalyviu prisistatymas.
Gedo Sarkos informacija apie galimybe gauti laika mokyklu sporto salese. Orientuojamasi
i bendruomenes jaunima iki 21 metu. Gedas papasakoja apie vykstancias treniruotes vienoje
is gautu saliu (Mörarp).
Jolanta Nilsson papasakoja apie sekmadienines lituanistines mokykleles ”Gintaras” veikla.
Daug nauju vaiku, taciau yra mokytoju trukumas ir didele darbo apkrova. Pristatomi 2011-12
mokslo metu renginiai: Užgavėnės, keli spektakliai (bendradarbiavimas su Danijos lietuviu
bendruomene), Kalėdos su leidykla ”Nieko rimto”, Velykos GUG restorane. I tokias sventes
susirenka 80-100 dalyviu.
Diskusija: del ko ir kaip skęsta Stokholmo lietuviu bendruomenė.
Egidijus Meskenas pristato ivykusius renginius. Spektakli ”Laisva salis”, Cezario grupe.
Bendruomenei jis buvo nuostolingas 2500kr, taciau tikima gera organizavimo pradzia ir
gyventoju susidomejimu. Dz.Butkutes koncertas vykes Höör mieste.
Izdininko Virgilijaus Sauklio metine ataskaita ir paaiskinimas apie Skones ir Stokholmo
banko saskaitas. Skones izdininkas turi gauti igaliojima is Stokholmo valdybos del priejimo
prie banko saskaitos. Problema yra matyti tikslu nariu skaiciu ir sarasa, dalis informacijos
dingsta, darbas apsunkinamas telefoniniais skambuciais ar el.laiskais.

Diskusija: ar reikalinga atskira Skones filialo saskaita, jos naudojimo teise tik Skones
izdininkui ir nariu skaiciaus aiskumas?
Klausimas: ar sutinkate, kad Skones filialas savarankiskai administruotu savo nariu sarasa ir
mokesti?
Balsavimas: UZ – 7, PRIES – 0, SUSILAIKO – 1
Akvile Johansson informuoja apie pries metini susirinkima per lit-lista issiusta uzklausima
del valdybos nariu pasiulymu. Gautas vieno zmogaus pasiulymas.
Valdybos rinkimai:
Vienbalsiai nuspresta padidinti valdybos nariu skaiciu iki 9 visiems suteikiant balsavimo teise.
Pirmininku isrinktas Egidijus Meškėnas.
Kiti valdybos nariai:
Virgilijus Šauklys
Almantas Klimčiauskas
Laimontas Sabaliauskas
Gedas Sarka
Šarūnas B.
Akvilė Johansson
Jolanta Nilsson
Vaida Meidutė
Pareigas ir atsakomybe valdyba pasiskirstys per sekanti susirinkima 2012-05-13 GUG
restorane.

Protokola rase: Vaida Meidutė.
Protokola tvirtino: Egidijus Meškėnas

