VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
BERLYNO APYLINKĖS (BLB)
METINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO SUSIRINKIMO,
įvykusio 2014 m. vasario 20 d. Berlyne,

PROTOKOLAS
Vieta:
Laikas:
Pradžia:
Dalyviai:
Pirmininkavo:
Sekretorė:

Lietuvos Respublikos ambasada, Charitestr. 9, 10117 Berlynas
2014 m. vasario 20 d.
19:30 val.
19 iš kurių 15 BLB nariai, 2 Lietuvos Respublikos ambasados atstovai ir 2 svečiai.
Vilma Range
Eglė Čerkauskaitė

(išsamus BLB ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo pranešimas kitame prisegtuke)
Susirinkimo eiga:

– BLB pirminkė Vilma Range pasveikina susirinkusius BLB narius bei susirinkimo svečius;
– Pristato 2013-2014 metų valdybos narius bei jų pareigas, Martynas Žemaitis apsilankė tik
–

–
–

pirmame valdybos susirinkime ir toliau veikloje nebedalyvavo, o Alina Spitzer prieš mėnesį
pasitraukė iš iždininkės pareigų;
BLB viešieji ryšiai – Dovilė Šermokas pristato valdybos ir aktyvių bendruomenės narių
suorganizuotus renginius bei per metus įvykusius informacinės sklaidos, internetinio
puslapio bei naujienlaiškio pasikeitimus, taip pat ženkliai padidėjusį BLB skleidžiamos
informacijos pasiekiamumą;
BLB pirmininkės pavaduotoja bei sekretorė Jolanta Wolff pristato per metus pasikeitusią
BLB narių situaciją;
BLB pirmininkė Vilma Range pristato finansinę ataskaitą;

Rinkimų eiga:

– prieš pradedant balsavimą BLB pirmininkė Vilma Range bei BLB narys Petras Breimelis
–
–
–
–
–
–
–
–
–

diskutuoja apie Berlyno apylinkės įstatus;
BLB Vilma Range paskelbia, jog visas lietuvių bendruomenės apylinkes Vokietijoje vienija
VLB bendruomenė ir visose galioja VLB valdybos įstatai, o kažkada Berlyno apylinkės
sukurti vietiniai įstatai nėra patvirtinti, todėl negalioja;
apie įstatus bei bendrają rinkimų tvarką taip pat pasisako buvusi BLB pirmininkė Irena
Sasnauskienė;
Petras Breimelis vadovauja rinkimų eigai;
iš 19 susirinkime dalyvaujančių asmenų 15 turi balsavimo teisę, taip pat dalyvauja 2 LR
ambasados darbuotojai ir 2 svečiai;
sprendžiamas klausimas kiek narių turėtų būti valdyboje, iš pernai buvusių 7 valdybos narių
1 buvo neveiksnus ir dar 1 baigiantis kadencijai pasitraukia, todėl iškeliamas klausimas ar
pakanka valdyboje 5 narių;
daugumos pritarimu nuspręsta, jog valdyboje pakanka 5 narių (11 už, 4 susilaikę);
susirinkimo dalyviai siūlo palikti seną valdybą toliau eiti pareigas;
atsiradus tinkamui asmeniui BLB viešieji ryšiai – Dovilė Šermokas, mielai perduotų savo
pareigas arba jomis dalintųsi;
į valdybą kandidatuoja: Vilma Range, Ilona Grünke, Jolanta Wolff, Martynas Krukauskas

–
–

(asmeniškai nedalyvavo, tačiau pareiškė norą toliau dalyvauti valdybos veikloje), Dovilė
Šermokas;
balsuojama už tokią valdybos sudėtį – už 8, prieš 0, susilaikė 3, kandidatuojantys asmenys
nebalsuoja;
į naują valdybą išrinkti: Vilma Range, Dovilė Šermokas, Jolanta Wolff, Martynas
Krukauskas, Ilona Grünke;

