Visuotinis narių susirinkimas
2016 vasario 14 d.
Dalyviai:
1. Darijus Strašunskas
2. Neringa Buivydienė
3. Vaidas Buivydas
4. Julija Kvaraciejienė
5. Rasa Šližytė
6. Antanas Saulius Šereiva
7. Inga Vaičiūtė
8. Marius Arnatkevičius
9. Gailius Janulis
10. Norbertas Skokauskas
11. Alma Jakavičiūtė-Janulė
12. Ingrida Rakauskienė
13. Daiva Dovydienė-Bø
14. Aleksandras Paulauskas
15. Danguolė Šereivienė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija
2. Bedruomenės veiklos ataskaita:
 Renginiai 2015
 Narių skaičius
 Finansinė ataskaita
3. Šių metų planas
 Renginiai 2016
 Biudžetas 2016
 Nario mokesčio 2016 svarstymas
4. Naujų valdybos narių rinkimas
5. Diskusija apie veiklos kryptis, narių pageidavimus, aktualių klausimų svarstymas
6. Susirinkimo užbaigimas
Susirinkimo nutarimai:
1. Bendruomenės misija: Burti, vienyti ir stiprinti lietuvių bendruomenę Triondelago apskrityje, kurioje vyrautų
pasitikėjimas vienas kitu, savitarpio pagalba ir gera valia. TLB Baltai vizija dar nėra suformuluota.
2. Sekmadienių mokyklėlių turinys nėra apibrėžtas, narių poreikiai užsiėmimams skirtingi. Vieni nori struktūrizuotų lietuvių
kalbos pamokų, kiti nori užsiėmimų žaidimų forma – pateikti lietuvių kalbą žaismingai per vaikams įdomias temas.
3. Viešai paskelbti valdybos narių telefono numerius, kad suinteresuoti asmenys galėtų asmeniškai susisiekti su valdybos
nariais.
4. Užmegzti ir palaikyti ryšius su įmonėmis bei kitomis bendruomenėmis, kurios organizuoja koncertų/filmų gastroles į
Norvegiją, siekiant pritraukti daugiau pramoginio turinio renginių į Trondheimą.
5. Siūlomi papildomi (neįtraukti į renginių planą) renginiai 2016 metams:
 Inkilų gamyba (Pasaulinė žemės diena kovo 20d.)
 Sveikatingumo pamokėlė (Evelina)
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

 Joninės – šventė visiems. Pradžioje su šeimomis, žaidimai, po to jaunimo žygis/nakvynė su palapinėmis.
 Pokerio vakarai.
 Psichologiniai/vaidmenų žaidimai (Mafija).
 Archeologiniai kursai, žygiai.
 Plaukimas kajakais.
Jei matote, jog jūsų segmentui nėra skirtų renginių, siūlykite idėjų kaip bendruomenė galėtų pasiūlyti renginių visiems
suinteruotiesiems.
Rašyti projektus kartu su kitomis bendruomenėmis siekiant finansavimo didesniems renginiams visos
Norvegijos/Triondelago mąstu.
Rasa Šl. dalyvaus komunos organizuojamuose kursuose apie projektų finansavimą/paraiškų teikimą. Kursai naudingi
siekiant išsiaiškinti, kokie prioritetai taikomi teikiant paraiškas.
Lietuvos ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovienė mielai bendradarbiauja su visomis Norvegijos bendruomenėmis,
siūlo savo pagalbą. Galima kreiptis į ją su konkrečiais prašymais, pasiūlymais, projektais. Siūlykite aktyviai savo idėjas,
ką galėtumėme nuveikti mūsų bendruomenės labui, pasinaudodami ambasadorės pagalba.
Garbės konsulas Trondheime Kjell Eriksen taip pat gali padėti bendruomenei.
Draugystės tiltas – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis. Tai labai naudingas renginys
sekmadieninių mokyklėlių plėtrai. 2016 m. birželio 10-12 dienomis Draugystės tiltas vyks Islandijoje. Margarita Žirgulė,
dalyvavusi 2015 metų draugystės tilte, gali suteikti daugiau informacijos apie renginio pabūdį. Jei yra norinčių atstovauti
TLB Baltai bendruomenę šiame renginyje – susisiekti su valdyba.
Airijos bendruomenės turi daug patirties sekmadieninių mokyklėlių srityje ir mielai ja dalijasi. Susisiekti su jų
bendruomene, pasisemti idėjų mūsų mokyklėlės plėtrai.
Gediminas Karoblis (TLB Baltai pirmininko pavaduotojas) yra išrinktas Norvegijos Lietuvių Bendruomenių Tarybos
(NLBT) pirmininku ir yra atsakingas už bendruomenių vystymą. TLB Baltai yra tarybos narė.
Grassrotandel – Norvegijoje veikianti loterijų sistema. Dalį loterijai išleidžamų pinigų galima skirti norimai organizacijai,
tarp jų ir TLB Baltams. Bendruomenei skiriama dalis jūsų išleidžiamų pinigų sumos perkant bilietus, ne nuo laimėjimo
sumos. Tai visiškai anonimiška. Bendruomenė gali matyti tik kiek asmenų remia ją šiuo būdu, asmenybės anonimiškos.
Tai yra galimybė bendruomenei surinkti daugiau pajamų ir jas panaudoti veikloje. Periodiškai apie šią galimybę paskelbti
Baltų FB puslapyje.
Alma užsiminė jog yra galimybė skirti 2 proc. pajamų mokesčio norimai organizajai, tarp jų ir TLB Baltams. Pažadėjo
rasti tikslią informaciją, kaip tai padaryti.
Aleksandras parengė TLB Baltai reklamos strategiją. Visų nuomone video reklama yra efektyviausia. Svarbu rasti
žmones, norinčius ir galinčius ją kurti. Raginame susiekti su valdyba, jei galite/norite tai daryti.
Nuspręsta organizuoti valdybos susitikimus su bendruomenės nariais. Svarstoma grąžinti atvirus valdybos posėdžius.
Bendruomenės nariai norėtų gauti naujienlaiškius apie bendruomenės veiklą, buvusius/būsimus mėnesio renginius.
Valdyba tėra būtina bendruomenės, kaip oficialios organizacijos, struktūros dalis. Todėl labai kviečiame jungtis visus
aktyvius žmones, norinčius prisidėdi prie bendruomenės veiklos, turinčius idėjų, pasiūlymų.
Inga pasidomės galimybe gauti patalpas renginiams bažnyčiose.
Pateikto biudžeto tvirtinimas (žr. 1 pav.). Prieštaravimų nėra. Aleksandro manymu biudžetas „saugus“, galėtų būti
ambicingesnis.
Naujos valdybos rinkimai (perrenkami 3 nariai). Balsavime dalyvauja 15 asmenų.
Kandidatai (surinkta balsų)
 Ingrida Rakauskienė 13 balsų
 Neringa Buivydienė 11 balsų
 Antanas Saulius Šereiva 12 balsų
 Aleksandras Paulauskas 9 balsai
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Margaritai Žirgulei išėjus motinystės atostogų, ją pavaduoja Inga Vaičiūtė.
Naujai išrinkta TLB Baltai valdyba 2016-2017 metams:
- Ingrida Rakauskienė
- Neringa Buivydienė
- Antanas Saulius Šereiva
- Inga Vaičiūtė (pavaduojanti Margaritą Žirgulę)
Esami valdybos nariai 2015-2016 metams:
- Rasa Šližytė
- Giedrius Želvys
- Darijus Strašunskas
- Gediminas Karoblis
- Julija Kvaraciejienė
- Margarita Žirgulė (motinystės atostogos)
23. Nario mokestis 2016 metais nekeičiamas. Paliekama 250 kr. Iki visuotinio susirinkimo buvo taikoma 50kr nuolaida nario
mokesčiui. Balsavimas (14 asmenų): 13 pritarta, 1 susilaikė.
24. Siūloma organizatoriams suteikti nemokamą dalyvavimą renginyje. Ankstesnė patirtis – visiems sąlygos vienodos.
Balsavimas (14 asmenų): 10 už seną tvarką (nuolaidos organizatoriams netaikomos), 4 susilaikė. Pritarta, kad
patirtos tiesioginės išlaidos turėtų būti padengtos (pvz. kuras/kelių mokestis vežiojant renginio atlikėjus).
25. Sekantis visuotinis narių susirinkimas – 2017 vasario 5 d.

Nario mokestis
Narių skaičius
Veikla

250
75

pradinis balansas

Suma

250
120
Suma

11,559
Narystės mokestis
Reklama www.baltai.no
Parama
Kalėdinė loterija
Kitos pajamos
Viso pajamos

17,000
10,000

28,250
10,000

5,000
2,000
34,000

5,000
2,000
45,250

Išlaidos

1,000
10,000
5,000
1,000
10,000
15,000
550

1,000
10,000
5,000
1,000
10,000
20,000
550

42,550

47,550

3,009

9,259

Pajamos

Banko mokesčiai
Spektaklis
Sekmadieniai rytmečiai
Norvegijos lietuvių bendruomenių susirinkimas
Kalėdinė šventė
Kiti renginiai
www.baltai.no / BRREG

Viso išlaidos
Balansas

1 pav. TLB Baltai biudžetas 2016 metams
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