LIETUVOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS
pakartotinio visuotinio narių susirinkimo
vykusio 2014 m. birželio 10 d.,
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete (M. K. Čiurlionio 21, Vilniuje)
PROTOKOLAS Nr. 6
Draugijos narių skaičius susirinkimo dieną 193 nariai.
Dalyvavo: 21 narys. Pagal draugijos įstatus, rengiant pakartotinį suvažiavimą kvorumas nėra
būtinas. Tokio susirinkimo sprendimai galioja, jei balsuoja daugiau nei pusė susirinkimo dalyvių.
Lietuvos geografų draugijos (toliau – LGD) pakartotiniame visuotiniame susirinkime (toliau –
susirinkimas) įžanginį žodį tarė draugijos prezidentė Dovilė Krupickaitė, priminusi, kad antrą
kartą susirinkti teko dėl dviejų priežasčių: visų pirma dėl to, kad per gegužės 16 d. vykusį
susirinkimą nebuvo narių kvorumo, o taip pat dėl to, kad revizijos komisija nepristatė ataskaitos.
Pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą buvo išsiųstas kiekvienam draugijos nariui
el. paštu bei paskelbtas draugijos interneto svetainėje www.lgd.lt
Susirinkimo pirmininkas: D. Krupickaitė
Susirinkimo sekretorė: A. Jasinavičiūtė
Darbotvarkė:
1. LGD veiklos 2013–2014 m. ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Draugijos buveinės perkėlimo klausimas.
4. Įspūdžiai iš draugijos organizuotos kelionės į Baltarusiją.
1. SVARSTYTA: LGD veiklos 2013–2014 m. ataskaita.
D. Krupickaitė susirinkusiųjų pasiteiravo, kiek yra jau išklausę LGD veiklos 2013–2014 m.
ataskaitos – daugumas dalyvavusiųjų jau buvo klausę ir ar verta antrą kartą ją pristatyti.
Visuotiniu sutarimu buvo nutarta antrą kartą ataskaitos nepristatinėti.
2. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita.
Revizijos komisijos narys J. Volungevičius pristatė revizijos komisijos ataskaitą dėl draugijos
veiklos 2013–2014 m. (ataskaitos kopija pridedama).
Balsavimas dėl metinės draugijos veiklos ataskaitos bei revizijos komisijos ataskaitos („už“
– visi, balsuota vienbalsiai)
NUTARTA: Patvirtinti 2013 m. LGD veiklos ataskaitą bei revizijos komisijos ataskaitą.
3. SVARSTYTA: Draugijos buveinės perkėlimo klausimas.
D. Krupickaitė paminėjo, kad GTC Geologijos ir geografijos institutas, kurio patalpose yra
registruota draugijos buveinė, keliasi į kitas patalpas, todėl būtina nutarti, į kokias patalpas
perkelti draugijos buveinę. Galimi du variantai: 1) perkelti buveinę į GTC patalpas (Akademijos
g. 2, Vilnius) kartu su Geologijos ir geografijos institutu, 2) prašyti Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakulteto leidimo buveinę registruoti jo patalpose (M. K. Čiurlionio 21, Vilnius), kuriose
faktiškai jau dabar draugija veikia.
Balsavimas dėl draugijos buveinės perkėlimo: „už“ 1 variantą – 0, už 2 variantą – visi,
balsuota vienbalsiai.
NUTARTA: prašyti Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto leidimo buveinę
registruoti jo patalpose.

4. SVARSTYTA: Įspūdžiai iš draugijos organizuotos kelionės į Baltarusiją.
A. Jasinavičiūtė pristatė reportažą ir papasakojo apie kelionę, įspūdžiais pasidalino ir kiti
keliavusieji.

PRIDEDAMA:
1. LGD revizijos komisijos ataskaita dėl draugijos veiklos 2013–2014 m. ataskaita.
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