Lietuvos geografų draugijos valdybos posėdžio
PROTOKOLAS
2014 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Nr. V-5
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: D. Krupickaitė
Posėdžio sekretorė: G. Godienė
Dalyvavo:
Valdybos nariai: V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, G. Kulvičienė, J. Rimkuvienė.
Draugijos nariai: A. Jasinavičiūtė
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra.
Darbotvarkė:
1. Lietuvos geografų kongreso organizavimas.
2. Renginių plano aptarimas.
3. Vykdomų projektų eigos aptarimas.
4. Naujų narių priėmimas.
5. Įspūdžiai iš IGU konferencijos Lenkijoje.
6. Kiti einamieji reikalai.
1. SVARSTYTA: Lietuvos geografų kongreso organizavimas.
D. Krupickaitė papasakojo apie jau atliktus organizacinius darbus (sudaryta programa, užsakyti salė ir
viešbutis svečiams, teatras), tačiau būtina pakviesti registruotis kongreso klausytojus, taip pat reikia registracijos
tiems, kas norės vykti į spektaklį, taip pat reikia parengti kongreso atributiką, lankstinukus, sutarti dėl parodų
eksponavimo, salės parengimo, vertėjavimo, kavos pertraukos organizavimo ir pan. A. Jasinavičiūtė pasisiūlė
padaryti elektroninę registracijos formą, taip pat buvo pasidalinta būtinais iki kongreso atlikti darbais. D.
Krupickaitė pasiūlė kitą organizacinį susitikimą surengti rugsėjo 18 d.
2. SVARSTYTA: Renginių plano aptarimas.
D. Krupickaitė pristatė preliminarų draugijos renginių planą nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. birželio
mėn. G. Kynė patikslino JGM renginių datas ir vietas. Taip pat dar nėra sutarta su pranešėjais dėl paskaitų temų.
NUTARTA:
Pritarti draugijos renginių planui nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. birželio mėn., paskaitų temas
patikslinant vėliau (pridedama).
3. SVARSTYTA: Vykdomų projektų eigos aptarimas.
D. Krupickaitė informavo, kad draugija gavo LMT paramą draugijos veikloms (interneto svetainei
palaikyti, sumokėti narystės tarptautinėse organizacijos mokestį ir apmokėti už salę, kurioje vyks III Lietuvos
geografų kongresas), taip pat sėkmingai vykdomi kiti projektai.
4. SVARSTYTA: Naujų narių priėmimas.
Gauti Dainos Akinienės (2014-06-10) ir Jolitos Graičiūnienės (2014-08-19) prašymai tapti draugijos
nariais.
NUTARTA: Priimti D. Akinienę ir J. Graičiūnienę į LGD narius. Informuoti jas apie tai (atsakinga D.
Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę (atsakinga J. Rimkuvienė).
5. SVARSTYTA: Įspūdžiai iš IGU konferencijos Lenkijoje.
D. Krupickaitė papasakojo, apie IGU kongresą Krokuvoje, Lenkijoje. Jo metu vyko ir EUGEO
asamblėja, kurioje LGD pirmą kartą dalyvavo nario teisėmis, balsavo dėl priimamų sprendimų.
6. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.
1) D. Krupickaitė pristatė atnaujintą draugijos logotipą ir vėliavos maketą bei jų gamybos kaštus. G.
Godienė pasiteiravo, ar būtų galimybė gauti kokybišką skaitmeninį atnaujintą draugijos ženklą, kurį galimą būtų
naudoti rengiant draugijos dokumentus, skelbimus ir pan.

2) D. Krupickaitė informavo, kad draugijos dokumentai perkelti iš GTC GGI instituto patalpų T.
Ševčenkos gatvėje į VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedros 304 kab., taip pat artimiausiomis dienomis
bus prašoma Vilniaus universiteto rektoriaus leidimo registruoti draugijos buveinę šiose patalpose.
NUTARTA:
1) Pritarti vėliavos maketui, pagaminti jos 3 vnt., taip pat tu pačiu užsakyti pagaminti pastatomą
vėliavėlę su draugijos ženklu ir skaitmeninį draugijos logotipo variantą.
Priedas:
1. LGD renginių planas 2014 m. rugsėjo – 2015 m. birželio mėn..
Pirmininkė:

D. Krupickaitė

Sekretorė:

A. Jasinavičiūtė

