
LBS-Skone visuotinis metinis susirinkimas 

PROTOKOLAS 

2016-04-17 Gunnestorps Gård restoranas, Mjöhult, Skone. 

Pradzia 14.30, pabaiga 18.00val. 

Dalyviu: 21. 

1. Pristatyta susirinkimo dienotvarke.  
Susirinkimui pirmininkauja Inga Stanuleviciene,  
protokala raso Vaida Strazdauskiene,  
protokola tvirtina Viktorija Navickiene ir Violeta Petrutyte. 

2. Egidijus Meskenas paaiskina dalyviams apie susirinkimo tvarka pagal bendruomenes statuta, 
balsavimo teise, prisstato bendruomenes veikla ir tikslus. 

3. Diskusija del metinio narystes mokescio. Ar sumazinus mokesti bendruomene pritrauktu 
daugiau nariu?  

4. Egidijus Meskenas pasakoja apie Stokholme vykusi metini susirinkima, kuriame dalyvavo ir 
atstovai is Skones, bei Svedijos valstybes gautos paramos bendruomenei paskirstyma.  

5. Patikrinamas balsavimo teise turinciu dalyviu skaicius, ju yra 15. 
BALSAVIMAS: Ar mazinti metini asmenines narystes mokesti nuo 150 iki 100kr? Vienbalsiai 
nubalsuota TAIP.  

6. Izdininko ataskaita. Akvile Johansson pristato finansine ataskaita (ziurekite prieda prie 
protokolo). 

7. Valdybos darbo ivertinimas. Akvile Johansson pristato 2015 metais suorganizuotus renginius, 
atsiliepimus apie juos ir finansine renginiu puse. Kiti valdybos nariai trumpai papasakoja apie 
idejini darba bendruomeneje, sunkumus ir sviesiaja puse.  
Pasiulymas is dalyviu, pries renginius kviesti savanoriu pagalbininku grupe, kad valdybos 
nariams butu maziau darbinio kruvio, o bendruomenes nariai laisviau galetu isitraukti ir 
prisideti prie bendruomenes veiklos.  

8. Egidijaus Meskeno siulymas padidinti valdybos nariu skaiciu nuo 7 iki 9 zmoniu.  
BALSAVIMAS: Ar didinti valdybos nariu skaiciu iki 9 zmoniu? Vienbalsiai nubalsuota TAIP. 

9. Rinkimines komisijos atstovai, Aiste Dolbiniene ir Violeta Petrutyte paaiskina rinkimu tvarka. 
10. Pirmininko rinkimai. Kandidatai:  

Viktorija Navickiene, 
Brigita Klimmciauskiene, 
Egidijus Meskenas, 
Darius Pocius. 
Isrinktas pirmininku – Egidijus Meskenas. 

11. Valdybos rinkimai: 
12. Darius Pocius – 14 balsu, 

Laimontas Sabaliauskas – 13, 
Gytis Rinkevicius – 13, 
Akvile Johansson – 12, 
Viktorija Navickiene – 12, 
Inga Staniulevičienė – 10, 



Lina Mandrijauskienė –  
Brigita Klimciauskienė –  
 

13. I valdyba nepateko pretendavusios Ilona Strakšienė ir Aiste Dolbinienė. Siūloma jas palikti 
valdyboje be balsavimo teises. 
BALSAVIMAS: Ar i valdyba itraukti nepatekusius kandidatus su salyga, jog jie netures balso 
teises? Vienbalsiai nubalsuota TAIP. 
I valdyba be balso teises ieina ir Ilona Strakšienė ir Aistė Dolbinienė. 
 

14. Atstovas is Höganäs Basket, Evaldas Juozapaitis, pasakoja apie ideja suburti ”sporto ir 
laisvalaikio kluba”. Valdyba sveikina tokia iniciatyva, suteikia informacijos apie pirmuosius 
oficialius zingsnius klubui kursti ir pazada remti ziniomis ir skatinti sia iniciatyva.  

15. Susirinkimo uzdarymas.  

 

Protokola rase Vaida Strazdauskiene 

 

Protokola tvirtina Viktorija Navickiene 

                                Violeta Petrutyte 


