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VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMAS IR NAUJI VALDYBOS RINKIMAI
DACHAUERSTR. 23/II, 80335 MÜNCHEN
DIENOTVARKĖ
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•

Pasveikinimas ir susirinkimo atidarymas (Irma Petraitytės-Lukšienė)

•

Kvorumo patikrinimas ir svečių prisistatymas

•

Prezidiumo rinkimai

•

Ataskaitiniai pranešimai
✓ Valdybos pirmininkės I. Petraitytės-Lukšienės 2017 metų veiklos pranešimas
✓ Iždininkės Dianos Vensbergienės pranešimas
✓ Kontrolės komisijos pranešimas (Kristina Kandratavičiūtė, Daiva Zavistauskaitė)

•

Kunigo Prof. em. Gerd Birk pranešimas

•

Miuncheno lituanistinės mokyklos mokytojų pranešimai
(Viktorija Ramanauskienė, Daiva Bethke, Reda Kaiser) ir paauglių psichologijos grupės
vadovės Ievos Krivickaitės pranešimas

•

2017 metų pajamų ir išlaidų tvirtinimas ir MLB valdybos atleidimas nuo atsakomybės

•

2018 metų MLB sąmatos tvirtinimas

•

Naujos Miuncheno Lietuvių Bendruomenės valdybos rinkimai

•

Naujos kontrolės komisijos rinkimai

•

MLB ateinančių metų tikslai ir veiklos kryptys

•

Diskusija: MLB narių klausimai, idėjos ir pasiūlymai

•

Naujos MLB valdybos sveikinimas ir šventinis uždarymas

VALDYBOS RINKIMAI
Renkamos MLB valdybos narių pozicijos: pirmininkas/ė, pirmininko
pavaduotojas/a, sekretorius/ė, finansininkas/ė, Miuncheno lituanistines mokyklos
vadovė/as.
Papildomai renkamos valdybos narių pozicijos: komunikacija, projektų rašymas, dizainas,
video kūrimas, darbas kultūros, sporto ir religijos srityse.
Kontrolės komisija, kuri susideda iš dviejų narių, bus įpareigota tikrinti Miuncheno apylinkės
valdybos veiklą, kasą ir finansinę atskaitomybę.
Kandidatuoti į valdybą, kuri dirba savanoriškai, galės kiekvienas MLB narys:
valdyba rūpinasi bendruomenės veiklomis; generuoja iėjas ir organizuoja renginius; kuria aktyvių
lietuvių Miunchene tinklą; rūpinasi lietuvių kalbos ugdymu; stiprina ryšius su Lietuvos visuomene;
atstovauja lietuvius vietos įstaigose ir institucijose; stiprina bendruomenės ryšius su Vokietijos
politinėmis, mokslinėmis, kultūros bei pilietinėmis organizacijomis.
Kodėl turėtumėte tapti valdybos nariu?
Miuncheno lietuvių bendruomenė yra puiki platforma, norintiems inicijuoti ir vystyti visuomenei
svarbius projektus kartu su įdomiais, aktyviais ir visuomeniškais žmonėmis; norintiems rasti
bendraminčių; norintiems tobulėti ir ugdyti lyderystės savybes; norintiems dirbti kūrybišką darbą;
norintiems dirbti prie valstybinės reikšmės temų; norintiems kelti klausimus ir diskutuoti.
Kūryba, visuomeniškumas, pilietiškumas, atvirumas, atsakomybė, strateginis mąstymas,
įžvalgumas yra labai svarbios savybės, vystant ir plėtojant tokią organizaciją.
Susirinkime balso teisę turi tik bendruomenės nariai:
tapti MLB nariu bus galima ir atvykus į susirinkimą bei užpildžius anketą.
Siūlykite į valdybos narius save arba, Jūsų manymu, tinkantį žmogų:
trumpus kandidatų prisitatymus siūskite el. paštu pirmininkas@miunchenas.de iki 7.6.2018
Metiniame susitikime ir valdybos rinkimuose dalyvauti galima ir svečio teisėmis
(be balsavimo teisės):
registracija el. paštu pirmininkas@miunchenas.de iki 7.6.2018

Kultūra

Turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite:
el. paštu pirmininkas@miunchenas.de

Dialogas

Pilietiškumas

Perspektyvos

