Triondelago lietuvių bendruomenės ,,Baltai‘‘ visuotinis narių susirinkimas
2021 m. kovo 7 d.
Susirinkimas įvyko 2021 m. kovo 7 d. 13:00 – 15:00
Susirinkimo pirmininkas ir referentas: Darijus Strašunskas
Dalyviai:
1. Darijus Strašunskas
2. Mindaugas Norkaitis
3. Giedrė Išganaitytė
4. Lina Tamonytė
5. Evelina Merkytė
6. Paulius Malakas (svečias)
7. Marius Žukovas
8. Rita Žukovienė
9. Paulius Venslovas

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Airida Pettersen
Lina Bergum
Agnė Jagminė
Aurelija Krapienė (svečias)
Gintarė Malakė (svečias)
Rasa Vilhemsen
Kristina Dulskaitė (svečias)
Pavelas Zolotariovas

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija (5 min)
2. 2020 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (20 min)
 Narių skaičius ir finansai
 Mokyklos veikla
 Renginiai ir veiklos
3. 2021 metų planas ir jo tvirtinimas (25 min)
 Pagrindiniai tikslai
 Preliminarus renginių planas
 Biudžetas
4. Balsavimas dėl įstatų punkto 12.1 koregavimo (5 min)
5. Naujų valdybos narių ir pirmininko rinkimai (25 min)
6. Diskusija kitais rūpimais klausimais (15 min)
Protokolas
1.
2.

17 dalyvių, iš jų 13 bendruomenės narių.
Sumažėjęs narių skaičius praeitais metais – 46, moterys sudaro net 72% narių kontingento. Panaši
auditorijos sudėtis ir FB.
Užbaigti norvegų kalbos kursų projektai ir su jais atsiskaityta. Gauti galutiniai pervedimai (vienas
iš jų pateko į šiuos metus). Kursus, deja, baigė maža juos pradėjusių dalyvių dalis. Diskusijos
metu pasiūlymas sekantiems kursams įvesti depozitą, kuris būtų grąžinamas tik kursus
pabaigusiems (išlankiusiems reikiamą kiekį valandų).
Dėl Covid-19 apribojimų ir sumažėjusios veiklos apimties, praeitų metų įplaukos siekė tik pusė
planuotų. Išlaidos irgi buvo daugiau nei 100 tūkstančių NOK mažesnės. Metų einamas balansas
minusinis dėl atsiskaitymo už norvegų kalbos kursus, bei vėluojančių išlaidų iš 2019 metų
(labdaros renginio lėšų pervedimas, pinigų grąžinimas už planuotą „Improvizacijos teatro“
pasirodymą). Viso likutis 49 tūkstančiai NOK.
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3.

4.

5.

Mokslo metų pradžioje (rugpjūčio mėn.) į mokyklą buvo užsiregistravę net 27 mokiniai. Deja,
dėl pandeminių apribojimų pamokas pavyko pravesti tik mažiausiųjų grupei.
Metų eigoje buvo suorganizuoti fizinių dvylika renginių neskaičiuojant periodinių sporto renginių
(futbolo ir tinklinio). Dalis renginių buvo organizuota internetinėje erdvėje.
Šiems metams siūloma jau tradicija tapusių renginių programa, šiek tiek pakoreguota,
atsižvelgiant į pandeminę situaciją ir apribojimus. Nauji renginiai, įtraukti į programą: šeimų
žygiai į gamtą; spektaklis (lietuvių mėgėjų teatro pasirodymas) bei podcastai.
Planuojamos įplaukos mažesnės, nei planinės išlaidos, kur neigiamas balansas dengiamas iš 2020
metų likučio.
Vienbalsiai pritarta siūlymui pakeisti įstatų 12.1 punktą į:
„Metinis TLB Susirinkimas vyksta vieną kartą per metus. Susirinkimo datą nustato valdyba,
tačiau susirinkimas turi įvykti iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Nustatyta data paskelbiama TLB
puslapyje ne vėliau kaip trys mėnesiai iki susirinkimo datos.“
Dviejų metų kadencijos nebaigę pasitraukia: Aurelija Krapienė ir Laimonas Spakauskas. Dviejų
metų kadencija baigiasi: Darijui Strašunskui, Rasai Vilhemsen, Linai Tamonytei, Pauliui
Malakui.
Atsirado keturi nauji kandidatai užimti atsilaisvinusias vietas:
- Paulius Venslovas
- Pavelas Zolotariovas
- Airida Pettersen
- Evelina Merkytė
Bei du esami valdybos nariai sutiko likti valdyboje dar vienerius metus:
- Darijus Strašunskas
- Lina Tamonytė
Nutarta. Prieštaraujančių nebuvo.
Esama valdybos sudėtis:
- Agnė Jagminė (2020-2022)
- Marius Žukovas (2020-2022)
- Lina Bergum (2020-2022)
- Darijus Strašunskas (2021-2022)
- Lina Tamonytė (2021-2022)
- Pavelas Zolotariovas (2021-2023)
- Paulius Venslovas (2021-2023)
- Evelina Markytė (2021-2022, asmeninis prašymas pradžiai metams)
- Airida Pettersen (2021-2023)

6.
7.

Pateiktas siūlymas įpareigoti valdybą pirmajame posėdyje išrinkti naują pirmininką.
Nutarta. Prieštaraujančių nebuvo.
Diskusijai kitais rūpimais klausimais neužteko laiko.
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