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2013 metų visuotinio metinio susirinkimo protokolas 

Data: 2013 03 02 

Laikas: 13:00 - 16.00 

Vieta: Gunnestorpsvägen 168, Höganäs 26393 

Dalyvavo 

Susirinkime iš viso dalyvavo 12 balsavimo teisę turinčių LBŠ narių. Svečiai : Lietuvos 

Respublikos Ambasadorius Švedijoje E. Bajarūnas, Komercijos atašė Audrius Masiulionis.  

1. Visuotinio metinio LBŠ susirinkimo atidarymas.  

Egidijus Meškėnas, LBŠ pirmininkas, 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 susirinkimo. 

3. Darbotvarkės patvirtinimas. 

Darbotvarkė vienbalsiai patvirtinta. 

 

4. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas. 

 

   Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Šarūnas B. 

  

5. Protokolą patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimas. 

Vienbalsiai  išrinkta Brigita Klimčiauskienė. 

6. Balsavimo teisės patvirtinimas. 

 

   Patvirtinta, kad balsavimo teisę turi 12 narių.  

7. LBŠ Skonės skyriaus valdybos ataskaita už 2012m. 

Faktai: 
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• 2012/2013 metais pradėtas leisti bendruomenės laikraštis ,,Skonietis“ ir 

siūloma laikraščio platinimo plėtimo galimybė. 

• Pradėta bendruomenės svetainė. 

• Bendruomenė turi savo grupę socialiniame tinklapyje ,,Facebook“, kurią 

ketinama pildyti organizuojamų renginių informacija. 

• ,,Gintaro“ mokykla švęs 5 metus, organizuoja renginius, kviečia kultūros 

asmenis. 

• Joninių renginių metu susirinko 130 žmonių, suorganizuotas liaudiškos grupės 

,,Vydagra“ koncertas. 

• Suorganizuotas A.Mamontovo koncertas. 

• Vykdomi stalo teniso ir krepšinio turnyrai. Ketinama pateikti daugiau 

informacijos ir labiau viešinti, platinti informaciją likus bent 2 savaitėms iki 

varžybų. 

• Savaitgaliais renkasi mėgėjiško krepšinio turnyruose. Susirenka apie 15-18 

žmonių, 3-4 komandos.  

• Suorganizuotas kalėdinis spektaklis vaikams. Buvo išpirktos visos vietos. 

Renginys suorganizuotas kartu su Goteborgo lietuvių bendruomene.  

• R.Dambrausko ir A.Stonio koncertas 

Svarstymai: 

Organizuoti renginius iki gruodžio pirmos savaitės. Į vėliau organizuojamus renginius 

žmonės mažai renkasi dėl artėjančių švenčių. 

Nutarimai: 

Vienbalsiai pritarta organizuoti renginius iki gruodžio pirmos savaitės. 

8. Iždininko ataskaita už 2012m 

Faktai: 

Pajamos: 56 838.39 SEK 

Išlaidos: -23 644.21 SEK 

Iki 2012 12 31 sąskaitoje buvo: 33 194.18 SEK ir 2 836.00 SEK grynaisiais 
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Svarstymai: 

Planuojamos 2013 metų pajamos: 17 500.00 SEK 

Planuojamos išlaidos: 17 500.00 SEK 

Nutarimai: 

Patvirtinti planuojamą biudžetą. 

9. Revizijos komisijos ataskaita 

Faktai: 

Pagal galiojančius Švedijos įstatymus, ne pelno siekiančios bendruomenės turi turėti 

Revizijos komisiją. Revizijos komisija tikrins valdybos finansine ataskaita ir patvirtins 

jų teisėtumą.  

Svarstymai:  

Pasiūlytos Viktorijos Navickienės ir Giedrės Viršilaitės kandidatūros. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai pritarta Viktorijos Navickienės ir Giedrės Viršilaitės kandidatūroms. 

10. Rinkiminės komisijos rinkimai 

Faktai:  

Pagal galiojančius bendruomenės įstatus valdybos narius išrenka rinkiminė komisija.  

Svarstymai:  

Buvo svarstoma į rinkiminę komisiją išrinki Aistę Dolbinienę, Brigitą Klimčiauskienę 

ir Astą Mickevičiūtę. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai pritarta Aistės, Brigitos ir Astos narystėms rinkiminėje komisijoje. 
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11. Valdybos darbo įvertinimas 

LBŠ nariai vienbalsiai priėmė ir parėmė valdybos darbą. 

12. LBŠ narių pasiūlymai, atsiųsti iki 2013-02-28 

• Narystės mokesčio kėlimo pasiūlymas 150/250 SEK 

Svarstymai:  

Nuo 2013-03-15 (kovo 15 d.) didinti šeimyninės narystės mokestį Skonėje nuo 

200 SEK iki 250 SEK. Narystės mokesčio pakeitimą siūlyti įsivesti ir Stokholmo 

lietuvių bendruomenei. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai pritarta nuo 2013-03-15 (kovo 15 d.) didinti šeimyninės narystės 

mokestį Skonėje nuo 200 SEK iki 250 SEK, taip pat narystės mokesčio 

pakeitimą siūlyti įsivesti ir Stokholmo lietuvių bendruomenei. 

• Diskusija apie narystės galiojimo pakeitimą 

Svarstymai:  

Įvesti narystės galiojimą 12 mėnesių nuo mokėjimo. Palikti galiojančią 

kalendorinių metų narystę. 12 mėnesių galiojimas būtų patogesnis 

bendruomenės nariams, tačiau sudėtingesnis jo administravimas. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai pritarta palikti galiojančią kalendorinių metų narystę. 

• Papildomo valdybos nario rinkimai atsistatydinus sekretorei 

Faktai:  

Švedijos lietuvių bendruomenės Skonės skyriaus valdyba susideda is valdybos 

pirmininko (Egidijau Meškėno), iždininkės (Akvilės Johansson) ir sekretorės 

(Jolantos Nilsson). Valdybos sekretorė dėl asmeninių priežasčių atsisakė toliau 
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eiti valdyboje sekretorės pareigas. Naujos valdybos sekretorės rinkimai buvo 

palikti metiniam bendruomenes susirinkimui. 

Svarstymai:  

Bendruomenės nariai svarstė geriausiai tinkančius kandidatus sekretorės 

pareigoms užimti, atsižvelgė į aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje ir 

bendruomenės narių pažinojimą. Šarūnas siūlė Viktorijos Meimermondt. Kandidatūrą, 

kuri prieš keturis metus labai prisidėjo prie patalpų suradimo spektakliui, turi patirties 

bendradarbiaujant su komunomis. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai nubalsuota į Jolantos Nilsson vieta  pusei kadencijos ( 1-eriems 

metams ) priimti Viktorija Meimermondt. 

• Sekretorės rinkimai 

Nutarimai:  

Vienbalsiai nubalsuota už leidimą sekretorės rinkimą palikti valdybos vidaus 

reikalui. 

• Pasiūlymas dėl sporto sale besinaudojančių asmenų atsakomybės 

Faktai:  

Kartu su bendruomenės nariais krepšinį žaidžia ir ne bendruomenės nariai, 

tačiau už padarytus nuostolius varžybų metu atsako atsakingas bendruomenės 

narys.  

Svarstymai: 

Gedas pasiūlė įvesti asmeninės atsakomybės sutartį ir 400SEK depozito mokestį 

už krepšinio salių naudojimą, kuris yra grąžinamas. Valdybos susirinkimo metu 

bus derinamas bei paruoštas  atsakomybes raštas-dokumentas. 

Nutarimai: 
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Vienabasiai nubalsuota už asmeninės atsakomybės sutartį ir 400SEK depozito 

mokesčio įvedimą už krepšinio salių naudojimą 

• Renginių organizuojamu ne LBŠ narių iniciatyva reklama ,,Skonietyje” 

Faktai:  

Pelno siekiančios organizacijos ir privatūs asmenys nori reklamuotis 

bendruomenės laikraštyje.   

Svarstymai: 

Pelno siekiančios organizacijos ir privatūs asmenys nori reklamuotis 

bendruomenės vardu. Renginiui nepavykus atsakomybė liktų bendruomenei, kas 

kenktų jos vardui ir reputacijai. Tačiau bendruomenė neatmetė galimybės leisti 

reklamuotis ,,Skonietyje“ bendruomenės rėmėjams. Svarstoma, ar pritarti 

bendruomenės laikraštyje ,,Skonietis“ spausdinti tik bendruomenės valdybos 

narių ir partnerių organizuojamų renginių reklamą.  

Nutarimai: 

Vienbalsiai pritarta bendruomenės laikraštyje ,,Skonietis“ spausdinti tik 

bendruomenės valdybos narių ir partnerių organizuojamų renginių reklamą. 

• Rezultatų lentos pirkimo diskusija 

Faktai:  

Krepšinio rungtynių metu komandoms reikalinga rezultatų švieslentė. Almantas 

yra suradęs švieslentę iš Amerikos už 366USD + 25% mokesčių. 

Svarstymai: 

Jeigu švieslentė mobili jos panaudojimo galimybės išauga. Pažiūrėti, kiek 

varžybų įvyko per metus ir kitais metais įsigyti mobilią švieslentę. 

Nutarimai: 

Kitais metais įsigyti švieslentę pasisakė už: 7 nariai 
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                       prieš: 2 nariai 

   susilaikė: 1 narys 

• Metinio susirinkimo datos suderinimas su Höganäs klubu 

Faktai: 

Šio metinio susirinkimo data susidubliavo kartu su krepšinio varžybomis. 

Svarstymai: 

Organizuoti susirinkimus ir kitus susiėjimus pasitarus su bendruomenės nariais 

ir Höganäs klubu, taip išvengiant renginių dubliavimo. 

Nutarimai:  

Vienbalsiai pritarta susirinkimus ir kitus susiėjimus organizuoti pasitarus su 

bendruomenės nariais ir Höganäs klubu. 

• Bendradarbiavimo programos tarp LBŠ Skonės skyriaus ir Höganäs basket 

klubo galimybių aptarimas 

Faktai: 

Höganäs basket klubas kviečia bendradarbiauti reklamuojant bendriją varžybų 

metu, bei už sutartą paramą klubui, kviečia LBS narius nemokamai lankytis 

varžybose, kurios bus žaidžiamos namuose. 

Svarstymai: 

Bendruomenės susirinkimo metu buvo tartasi, kokia suma galėtų prisidėti prie 

Höganäs basket rėmimo,taip pat  buvo apsvarstytos realios biudžeto galimybės. 

Nutarimai: 

Vienbalsiai nutarta, kad galime  skirti 3000 SEK paramą 2013-2014 m. sporto 

sezonui. 
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13. Susirinkimo uždarymas. 

Susirinkimo pirmininkas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė susirinkimą. 

 

Susirinkimui pirmininkavo    Protokolavo  

Šarūnas B.    Asta Mickevičiūtė 

Protokolą tvirtina 

Brigita Klimčiauskienė 

 

 

 

 

 


