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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VISUOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2016 m. balandžio 22 d.
Rokiškis
Rokiškio r. VVG narių iš viso yra 128.
Apie visuotinį susirinkimą VVG nariai buvo informuoti:
- elektroniniais paštais pranešimai apie visuotinį susirinkimą buvo išsiųsti kovo 21 d. (be
darbotvarkės), balandžio 12 (su darbotvarke), balandžio 20, 22 d (su oficialia susirinkimo
darbotvarke ir visa medžiaga);
- darbotvarkė patalpinta VVG tinklalapyje www.rokiskiovvg.lt nuo balandžio 12 d.;
- telefonu apie susirinkimą visiems nariams priminta balandžio 20, 21 d.
Susirinkime dalyvauja – 96 nariai (registravimo lapai pridedami). Kvorumas yra.
Bendru sutarimu tvirtinami susirinkimo organai:
pirmininkė – Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė / jai nusišalinus
ketvirtuoju darbotvarkės klausimu – Valerijus Rancevas;
sekretoriai – Aušra Tičkienė, Laimantas Tubelis;
balsų skaičiavimo komisija – Gražina Švanienė, Irina Kalnietienė,
Zenonas Viduolis.
Darbotvarkė
1.
2.
3.
4.
5.

Dėl VVG veiklos ataskaitos
Dėl VVG finansinės atskaitomybės ataskaitos
Dėl VVG revizinės komisijos ataskaitos
Dėl valdybos nario rinkimų į atsilaisvinusią valdybos nario vietą
Dėl nario mokesčio

SVARSTYTA: dėl VVG veiklos ataskaitos.
Pirmininkė R.Stankevičiūtė –Vilimienė pateikė VVG pirmininko ataskaitą už 2015 m.(pridedama).
Valdybos pirmininkas V.Rancevas pateikė valdybos ataskaitą už 2015 m.(pridedama).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu ataskaitoms pritarti.
SVARSTYTA: dėl valdybos nario rinkimų į atsilaisvinusią valdybos nario vietą.
Nusišalino ir iš salės išėjo VVG nariai, dirbantys administracijoje: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė,
Valentinas Morkūnas.
Pirmininkauja klausimui Valerijus Rancevas.
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Atsistatydino Vitalijus Babidorič, kuris buvo deleguotas Verslo sektoriaus. Sektorius buvo susirinkęs
2016-04-15 ir iškėlė Vido Joneliūkščio kandidatūrą, jis yra ūkininkas.
Susirinkimo dalyviai kitų kandidatūrų nepasiūlė.
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti.
BALSAVO: už
- 94
prieš
– nėra
susilaikė
- nėra.
NUSPRĘSTA į valdybą išrinkti Vidą Joneliūkštį.
Į salę sugrįžo VVG nariai, dirbantys administracijoje: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Valentinas
Morkūnas.
Toliau susirinkimui pirmininkauja Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.
Susirinkimo pirmininkė

___________

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

4 darbotvarkės klausimo pirmininkas

___________

Valerijus Rancevas

Sekretoriai

___________

Aušra Tičkienė

___________

Laimantas Tubelis
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