
 

 

LBŠ-‐Skåne	  visuotinio	  metinio	  susirinkimo	  protokolas	  
	  
Data:	  2014-‐03-‐16	  	  
	  
Laikas:	  14:00	  –	  18:45	  	  
	  
Vieta:	  Gunnestorpsvägen	  168,	  Höganäs	  26393	  
	  
1.	  Visuotinio	  metinio	  susirinkimo	  atidarymas.	  
	  
Egidijus	  Meškėnas,	  LBŠ-‐skones	  filialo	  valdybos	  pirmininkas,	  pasveikino	  visus	  atvykusius	  ir	  paskelbė	  
susirinkimą	  atidarytą.	  
	  
2.	  Informacija	  apie	  susirinkimo	  darbotvarkės	  teiškumą.	  
	  
Patvirtinta,	  kad	  darbotvarkė	  buvo	  išsiųsta	  visiems	  LBŠ	  nariams	  laiku,	  anksčiau	  nei	  dvi	  	  
savaitės	  iki	  Visuotinio	  susirinkimo.	  
	  
3.	  Darbotvarkės	  patvirtinimas.	  
	  
Darbotvarkė	  vienbalsiai	  patvirtinta.	  
	  
4.	  Susirinkimo	  pirmininko	  ir	  raštvedžio	  rinkimas.	  
	  
Susirinkimo	  pirmininke	  išrinkta:	  Viktorija	  Navickienė,	  
	  Protokola	  raso	  :	  	  Viktorija	  K.	  Meimermondt.	  
	  
	  
5.	  Protokolą	  patvirtinančių	  asmenų	  ir	  balsų	  skaičiuotojų	  rinkimas.	  
	  
Protokolą	  tvirtina:	  Lina	  Bučiūnienė	  ir	  Almantas	  Klimčiauskas.	  
Balsus	  skaičiuoja	  ir	  patvirtina:	  Almantas	  Klimčiauskas,	  Dalia	  López	  Matrona	  ir	  Rasa	  Zigmantė.	  
	  
	  
6.	  Balsavimo	  teisės	  patvirtinimas.	  
	  
Susirinkime	  dalyvauja	  21	  dalyvis,	  iš	  jų	  16	  turi	  balsavimo	  teisę.	  
	  
	  
7.	  LBŠ	  Skåne	  valdybos	  atsakaita	  už	  2013	  m.	  
	  
	  
Egidijus	  Meškėnas	  pristato	  bendruomenės	  organizuotus	  renginius	  praeitais	  metais,	  2013	  m.:	  
	  

• Filmai	  ”Aurora”,	  2013.02.02,	  ”Valentinas	  vienas”,	  2013.02.09,	  ”Kita	  svajonių	  komanda”,	  
2013.03.10”	  Moterys	  meluoja	  geriau.	  Kristina”	  2013.11.30	  

• Andriaus	  Pojavio	  akustinis	  koncertas	  2013.05.15	  
• Krepšinio	  mėgėjų	  turnyras	  2013.05.18	  



 

 

• Spektaklis	  ”Jis	  ir	  ji”	  2013.05.25	  	  
• Vasaros	  šventė	  su	  aitvarais	  ir	  Dž.Butkutės	  koncertas	  2013.06.01	  	  
• Lietuviškos	  mišios	  2013.06.02	  	  
• Grupės	  ”Biplan”	  koncertas	  2013.10.05	  
• Raganiukės	  teatras	  Kalėdinė	  šventė	  lietuvių	  šeimoms	  	  2013.12.07	  

	  
Akvilė	  pristato	  lietuvių	  mokyklėlės	  veiklą	  
	  
Lbs-‐skones	  valdybos	  pirmininkas	  	  Egidijus	  Meskenas	  ,	  atstovavo	  LBS	  ,pasaulio	  	  lietuviu	  
bendruomeniu	  pirmininku	  suvaziavime-‐Kaune	  liepos	  menesi.	  Dalyvavo	  	  Sarunas	  Blinstrubas	  ir	  Edita	  
Saaf.	  
	  
2013	  m.	  LBS-‐Skone	  	  narių	  sąraše	  užregistruota	  lygiai	  100	  narių.	  	  
	  
8.	  Iždininko	  ataskaita	  už	  2013	  m.	  
	  
Akvilė	  pristato	  finansinę	  bendruomenės	  padetį.	  Ataskaita	  patvirtino	  revizijos	  komisija	  ir	  ji	  
prisegama	  prie	  metinio	  protokolo.	  
	  
9.	  Valdybos	  darbo	  įvertinimas.	  
	  
Valdybos	  darbas	  apimtinai	  vertinamas	  labai	  teigiamai.	  
Tuo	  pačiu	  iškeliamas	  pasiūlymas	  dėl	  renginių	  organizavimo	  ir	  lėšu	  paskirstymo	  ar	  finansavimo	  
konkretesnio	  informacijos	  pasidalinimo	  su	  visais	  bendruomenės	  nariais.	  	  
Taip	  pat	  vyksta	  diskusija	  dėl	  bilietų	  į	  renginius	  apmokėjimo	  iš	  anksto.	  	  
Šių	  klausimų	  sprendimas	  ir	  realizavimas	  paskirtas	  vykdyti	  šio	  susirinkimo	  metu	  išrinktai	  
bendruomenės	  valdybai.	  
	  
10.	  LBŠ-‐	  Skåne	  valdybos	  bei	  pirmininko	  rinkimai.	  
	  
Pagal	  galiojančius	  bendruomenės	  įstatus	  valdybos	  narius	  išrenka	  rinkiminė	  komisija,	  susidedanti	  iš	  
visų	  balsavimo	  teisę	  turinčių	  bendruomenės	  narių.	  	  
Balsuoti	  gali	  visi,	  kurie	  yra	  sumokėję	  šių	  metų	  nario	  mokestį.	  	  Tapti	  valdybos	  nariais	  galima	  tiems,	  
kurie	  visus	  prieš	  tai	  esančius	  metus	  yra	  buvę	  aktyviais	  bendruomenės	  nariais	  ir	  sumokėję	  nario	  
mokestį.	  
Bendruomenės	  valdybos	  kadencija:	  2	  metai.	  Bendruomenės	  valdybos	  narių	  skaičius,	  įskaitant	  
pirmininką:	  7-‐9	  nariai.	  	  
Vykdomas	  balsavimas	  dėl	  įteisinto	  pastovaus	  valdybos	  narių	  skaičiaus,	  septyni	  ar	  devyni	  nariai?	  
11	  balsų	  dauguma	  nubalsuota	  dėl	  septynių	  narių	  skaičiaus.	  
	  
Kandidatai	  į	  valdybos	  narius	  ir	  pirmininkus:	  Egidijus	  Meškėnas	  ir	  Šarūnas	  Blinstrubas.	  
Pirmininku	  išrinktas	  Egidijus	  Meškėnas,	  už	  jį	  balsavo	  9,	  už	  Šaruna	  4	  .	  	  	  3	  susilaikė.	  
	  
Kandidatai	  į	  valdybos	  narius:	  
Darius	  Pocius,	  Laimontas	  Sabaliauskas,	  Akvilė	  Johansson,	  Viktorija	  Meimermondt,	  Lina	  
Mandrijauskienė,	  Viktorija	  Navickienė	  ,Sarunas	  Blinstrubas	  ir	  Brigita	  Klimciauskiene.	  
Pagal	  balsų	  daugumą	  valdybos	  nariais	  išrinkti:	  
Akvilė,	  Darius,	  Šarūnas,	  Laimonas,	  Brigita	  ir	  Viktorija	  M.	  



 

 

	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
11.	  LBŠ	  narių	  klausimai	  ir	  pasiūlymai,	  atsiųsti	  iki	  2014-‐03-‐10.	  
	  

1. Klausimas:	  	  
Nevykusių	  nuotraukų	  pašalinimas	  iš	  svetainės	  ir	  Facebook’o	  
	  
13	  balsų	  dauguma	  nubalsuota,	  kad	  asmeniui	  to	  pageidaujant	  nepatinkančias	  nuotraukas	  
reikia	  nedelsiant	  pašalinti	  iš	  socialinių	  tinklalapių.	  
	  

2. Klausimas:	  	  
Naujienlaiškio	  emailu	  informacija	  pageidaujama	  gauti	  praleliai	  su	  informacija	  
Facebook’e.	  
	  
Nuspręsta,	  kad	  informacijos	  kanalai	  stengsis	  pateikti	  tą	  pačią	  informacija	  kaip	  galima	  labiau	  
tuo	  pačiu	  metu.	  	  
	  

3. Klausimas:	  
Bendruomenės	  parama	  Europos	  lietuvių	  krepšinio	  turnyrui	  šią	  vasarą.	  
	  
Susirinkimo	  nariai	  paveda	  projekto	  parengimą	  ir	  paramos	  klausimo	  sprendimą	  jau	  išrinktai	  
naujai	  bendruomenės	  valdybai.	  
	  

	  
12.	  Susirinkimo	  uždarymas.	  
	  
Pirmininkas	  Egidijus	  Meškėnas	  skelbia	  susirinkimą	  baigtą	  18:45.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


