Austrijos lietuvių bendruomenės visuotinis susirinkimas
2020 m. vasario 16 d.
Viena, Austrija
Susirinkimas vyko 2020 m. vasario 16 d. 16 val. adresu Florianigasse 24, 1080 Vienoje.
Susirinkime dalyvavo: Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos nariai: Olga Keller, Raminta
Zalieskytė, Justina Špeirokaitė bei 24 bendruomenės nariai iš 43 registruotų iki 2020 m. vasario 16 d.
imtinai.
Susirinkimui pirmininkavo Austrijos lietuvių bendruomenės (ALB) pirmininkė Jolita Skinulytė.

1. Ataskaita. Susirinkusiesiems buvo pristatyta ALB veiklos ir finansinė ataskaita už 2018-2019
metus, kuriai susirinkimas dauguma balsų pritarė. Ataskaitos pristatymo skaidrės ir išsami
ataskaita paskelbti bendruomenės interneto svetainėje www.lietuviai.at.
2. Valdybos rinkimai.
a. Prisistatė nauji kandidatai į valdybą (kandidatų raštu pateikti motyvaciniai laiškai):
i. Danielė Brekytė
ii. Zigmantas Kalibatas
iii. Andrius Petryla
iv. Jolita Skinulytė
v. Justina Špeirokaitė
vi. Raminta Zalieskytė
b. Išrinkta balsų skaičiavimo komisija: Ingrida Prelgauskaitė (internetinis balsavimas,
techninis sprendimas, balsų skaičiavimas), Milda Ulozaitė ir Julija Karimžanova.
c. Slaptas balsavimas. Komisija pasišalina skaičiuoti balsus.
3. Audito komisijos rinkimai. Auditorėmis 2020-2021 m. kadencijai išrinktos Inga Gražulytė ir
Olga Keller. Audito komisijos sudėčiai pritarta balsų dauguma.
4. Ginčų komisijos rinkimai. Ginčų komisijos narėmis 2020-2021 m. kadencijai išrinktos: Lina
Pestal, Irina Kulko, Irma Aleknienė. Ginčų komisijos sudėčiai pritarta balsų dauguma.
5. Visuotinio susirinkimo pritarimu siūlomi įstatų pakeitimai:
a. Papildyti 2 paragrafo 3 punktą „Bendruomenės veiklos tikslai yra šie:“, įtraukiant
šiuo metu realiai vykdomas bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis bei
jaunimo veiklas.
i. Motyvacija. Kadangi Austrijoje nėra veikiančios jaunimo sąjungos, ALB
išplečia įstatus ir įtraukia bei konkrečiai įvardina jaunimo vienijimo ir telkimo
tikslus įstatuose, idant galėtų pretenduoti į jaunimo projektams skirtą
paramą.
b. Pakoreguoti atitinkamas vietas įstatuose, nurodant, kad bent vienas iš penkių
valdybos narių privalo būti jaunesnis nei 35 metų amžiaus ir atstovauti jaunimo
interesus, t.y. valdyboje bent vienas asmuo turi būti išrenkamas Bendruomenės
jaunimo padalinio vadovu.
6. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas.
a. Internetu balsavo 19 bendruomenės narių. Balsavimas internetu vyko vasario 13-15
dienomis. Jame galėjo dalyvauti iki to laiko bendruomenės nariais tapę asmenys,
kurie el. paštu gavo pranešimus-kvietimus balsuoti su individualiais kodais.
b. Internetinio balsavimo rezultatai:

i. Danielė Brekytė
5
ii. Zigmantas Kalibatas
3
iii. Andrius Petryla`
6
iv. Jolita Skinulytė
12
v. Justina Špeirokaitė
5
vi. Raminta Zalieskytė
6
c. Susirimkimo metu balsavo 17 bendruomenės narių. Susirinkime balsuoti galėjo visi,
kurie dar nebuvo balsavę internetu ir kurie tapo bendruomenės nariais atvykę į
susirinkimą. Visi balsalapiai buvo galiojantys.
d. Susirinkimo metu balsavusių bendruomenės narių balsai pasiskirstė taip:
i. Danielė Brekytė
7
ii. Zigmantas Kalibatas
2
iii. Andrius Petryla
3
iv. Jolita Skinulytė
10
v. Justina Špeirokaitė
10
vi. Raminta Zalieskytė
2
e. Bendras rezultatas:
i. Danielė Brekytė
12
ii. Zigmantas Kalibatas
5
iii. Andrius Petryla
9
iv. Jolita Skinulytė
22
v. Justina Špeirokaitė
15
vi. Raminta Zalieskytė
8
f. Susirinkimas pritaria siūlymui patvirtinti visus šešis asmenis į bendruomenės
valdybą.
7. Pirmojo ALB 2020-2021 m. valdybos pasitarimo sprendimu bendruomenės pirmininke trečiai
kadencijai išrenkama Jolita Skinulytė, pavaduotoja – Justina Špeirokaitė, iždininku – Andrius
Petryla. Kitos pareigybės ir atsakomybės bei renginių planas bus patvirtintas seknačiame
valdybos susirinkime, kurį planuojama sušaukti per artimiausias 2-3 savaites.
8. Susirinkimo uždarymas.

Protokolą parengė Jolita Skinulytė

Papildoma informacija:
2020 m. sausio 10 d. pranešimas ALB interneto svetainėje, kuriuo paskelbta apie Visuotinio
susirinkimo sušaukimą.
2020 m. sausio 15 d. specialus naujienlaiškio numeris, kuriuo kviečiamas Visuotinis susirinkimas.

