VU RK 2015 m. visuotinio narių susirinkimo

PROTOKOLAS VS-06
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Vilnius

2015 m. gegužės 19 d. 19:00 val. “VU radijo klubas” (toliau – VU RK) visuotiniame narių susirinkime
(toliau – VNS) susirinko klubo nariai: Simonas Kareiva LY2EN, Laurynas Mačiulis
Mačiulis LY1LM, Laimonas
Januška LY1WS, Linas Berželionis LY3QL, Martynas Baltrūnas LY1BGP. Taip pat VNS’e dalyvauja šie
svečiai-stebėjojai:
stebėjojai: Rolandas Mikalauskas LY4Q, Linas Dragūnas LY5AT, Žilvinas Batisa LY3H.
Visuotinis narių susirinkimas vyko Vilniaus universiteto,
universiteto, Matematikos ir Informatikos fakulteto
(Didlaukio g. 47) 107 auditorijoje.

1. Atidarymas ir darbotvarkė
Simonas Kareiva (LY2EN) paskelbia jog Visuotinis narių
nari susirinkimas atidaromas. Martynas Baltrūnas
paprieštarauja dėl formalaus VNS formato ir siūlo VNS pravesti laisva diskusijų forma. Simonas LY2EN
į Martyno Baltrūno (LY1BGP) iškeltą paprieštaravimą dėl formalaus VNS formato atsako
atsako, jog formalus
VNS užtikrina efektyvią sprendimų priėmimo tvarką ir yra vedamas pagal geriausias kitose
organizacijose taikomas praktikas. Nariai, norintys aptarti ir iš anksto VNS pateikti darbotvarkės
klausimus yra kviečiami savo iniciatyva organizuoti klubo
klubo narių diskusijas ir jų metu nutarti, kokie
sprendimai turėtų būti teikiami VNS’ui. Susirinkusieji VNS’e kviečiami teikti pasiūlymus darbotvarkei
darbotvarkei.
Sudaryta darbotvarkė;
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Darbotvarkės tvirtinimas;
Pirmininkaujančio irr sekretoriaujančio rinkimas;
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Biudžeto tvirtinimas;
Naujų narių priėmimo tvarka;
Nario mokesčio nustatymas;
Naujo nario LY5AT priėmimas;
Pasisakymai;
Trečių asmenų lankymasis klube;
Retransliatoriaus klausimas;
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Individualiems pasisakymams pasiūlyta skirti ne daugiau kaip 10 minučių.

2. Darbotvarkės tvirtinimas
VU RK nariai kviečiami patvirtinti pasiūlytą programą-darbotvarkę. Už pasiūlytą darbotvarkę
vienbalsiai balsavo 5 klubo nariai. Nutarta: patvirtinti pirmame punkte sudarytą darbotvarkę.

3. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas.
Susirinkimo pirmininkaujančiu pasiūlomas Rolandas Mikalauskas (LY4Q). Sekretoriaujančiu pasisiūlo
būti Simonas Kareiva (LY2EN), taip pat pasiūlomas Rolandas Mikalauskas (LY4Q). Vienbalsiai
išrenkamas Rolandas Mikalauskas (LY4Q).
Nutarta: susirinkimo pirmininkaujančiu ir sekretoriaujančiu skirti Rolandą Mikalauską (LY4Q).

4. Prezidento, iždininko, revizoriaus ataskaitos
Prezidento Lino Berželionio (LY3QL) ataskaita pateikiama atskirame priede.
Iždininko Simono Kareivos (LY2EN) pateiktoje ataskaitoje už 2014 m surinkta nario mokesčio 2200 Lt.
Per 2014 m gauta 2 % pajamų mokesčio sumą sudaro 1088 Lt. Atitinkamai 2012 m. – 1060 Lt, 2013
m. – 1000 Lt. Detali finansinė ataskaita pateikta priede ir su ja nariai supažindinti prieš VNS.
VU RK revizorius Martynas Baltrūnas (LY1BGP) siūlo sutikrinti ar banko likučiai 2014 m. gruodžio 31
d. yra 1982,54 Lt. Revizoriaus išvada – likutis atitinką pateiktą ataskaitą.
Iždininko Simono Kareivos (LY2EN) pateiktoje ataskaitoje nepagrįstas ankstesniais sprendimais
išlaidas Martynas Baltrūnas (LY1BGP) siūlo patvirtinti VNS balsavimu.
Vyksta balsavimas dėl kabelio jungčių pirkimo fakto pagal PVM sąskaitą faktūrą BAL Nr.: 130333. 5
UŽ junčių pirkimo patvirtinimą. Nutarta: patvirtinti PVM SF BAL 130333 išlaidų eilutę.

Simonas Kareiva LY2EN pažymi, jog elektroninis balsavimas dėl rotoriaus pirkimo jau yra įvykęs.
Bendru sutarimu įvyksta pakartotinis balsavimas dėl rotoriaus Yaesu GS5500B pirkimo fakto. 4 UŽ
rotoriaus pirkimą. 1 susilaikė. Nutarta: patvirtinti rotoriaus Yaesu GS5500B išlaidų eilutę.
Vyksta balsavimai dėl prezidento, iždininko darbo bei bendro VU RK veiklos įvertinimo.





4 balsai UŽ tai, kad įvertinti prezidento darbą teigiamai.
Nutarta: VU RK prezidento Lino Berželionio (LY3QL) darbą įvertinti teigiamai.
3 balsai UŽ, 1 PRIEŠ tai, kad įvertinti iždininko darbą teigiamai.
Nutarta: VU RK iždininko Simono Kareivos (LY2EN) darbą įvertinti teigiamai.
Revizoriaus Martyno Baltrūno (LY1BGP) darbas nevertinamas balsavimu.
5 balsai UŽ teigiamą VU radijo klubo darbo įvertinimą.
Nutarta: bendrą VU RK veiklą ataskaitiniu laikotarpiu įvertinti teigiamai.

5. Prezidento, iždininko, revizoriaus rinkimai.
Vyksta VU RK prezidento rinkimai. Linas Berželionis (LY3QL) siūlo savo kandidatūrą į VU RK
prezidentus tuo atveju, jei neatsirastų daugiau kandidatų ir pasiūlo į kandidatus Simoną Kareivą
(LY2EN). Simonas Kareiva (LY2EN) atsisako kandidatuoti į VU RK prezidentus ir pasiūlo į kandidatus
Laimoną Janušką (LY1WS). Laimonas Januška (LY1WS) neatsisako kandidatuoti. Daugiau pasiūlymų
nėra, todėl vyksta VU RK prezidento rinkimai, pasiūlius į kandidatus Liną Berželionį (LY3QL) ir
Laimoną Janušką (LY1WS).
Balsavimo metu 4 balsai atitenka Laimonui Januškai (LY1WS) ir 1 balsas Linui Berželioniui (LY3QL).
Nutarta: nauju VU RK prezidentu išrinkti Laimoną Janušką (LY1WS).
Vyksta VU RK iždininko rinkimai. Pasiūloma Simono Kareivos (LY2EN) kandidatūra. Simonas Kareiva
(LY2EN) neatsisako.
Martynas Baltrūnas (LY1BGP) siūlo Lino Berželionio (LY3QL) kandidatūrą. Linas Berželionis (LY3QL)
neatsisako. Daugiau kandidatų nėra, įvyksta balsavimas: 1 balsas UŽ LY2EN. 4 balsai UŽ LY3QL.
Nutarta: nauju VU RK iždininku išrinkti Liną Berželionį (LY3QL).
Vyksta VU RK revizoriaus rinkimai. Buvęs iždininkas Martynas Baltrūnas (LY1BGP) neatsisako tęsti
darbo. Taip pat kandidatu į iždininko pareigas pasiūlomas Laurynas Mačiulis (LY1LM). Daugiau
kandidatų nėra, vyksta balsavimas: 1 UŽ LY1BGP. 4 UŽ LY1LM.
Nutarta: nauju VU RK revizoriumi išrinkti Lauryną Mačiulį (LY1LM).

6. Klubo tikslai 2015-2016 metams


Populiarinti radijo ryšį ir pritraukti naujų narių – atsakingas Simonas Kareiva (LY2EN)







Dalyvauti mažiausiai trijose įskaitinėse tarptautinėse TB varžybose – atsakingas Simonas Kareiva
(LY2EN)
Pasiskirstyti pamainomis aktyviame LYAC dalyvavime iki metų pabaigos – atsakingas Martynas
Baltrūnas (LY1BGP)
Vystyti veiklą palydovų srityje, dalyvauti projekto QB-50 veikloje – Laurynas Mačiulis (LY1LM)
Įsigyti įrangą aukštesniems nei 430 MHz diapazonams – Linas Berželionis (LY3QL)
Pasirūpinti nario pažymėjimų naujiems nariams gamyba – Laimonas Januška (LY1WS)

Asociacijos įstatai numato, jog už trumpalaikių asociacijos tikslų siekimo užtikrinimą atsako
asociacijos vadovas – VU RK prezidentas.

7. Biudžeto tvirtinimas
Linas Berželionis (LY3QL) siūlo 70 % biudžeto sumos skirti radijo ryšio priemonių, antenų ir kitos
įrangos pirkimui, 30% paliekant rezervą kitoms reikmėms. Balsuoja 5 UŽ.
Nutarta: 70% esamo VU RK biudžeto sumos skirti radijo ryšio priemonių įsigyjimui, 30% biudžeto
palikti kaip rezervą kitoms reikmėms.
Linas Berželionis (LY3QL) siūlo nustatyti 30 EUR sumą, už kurią klubo narys gali savo nuožiūra pirkti
įrangą, reikalingą asociacijos veiklai ir kuriai nebūtų reikalingas VNS patvirtinimas. Martynas
Baltrūnas (LY1BGP) pasiūlo, jog ši suma neturi viršyti 3 mėnesinių nario mokesčių.
Vyksta balsavimas: 5 UŽ 30 EUR sumą. Priimta vienbalsiai.
Nutarta: nustatyti 30 eurų sumą, už kurią klubo narys savo nuožiūra gali pirkti įrangą asociacijos
veiklai be VNS patvirtinimo.

8. Naujų narių priėmimo tvarka;
Simonas Kareiva (LY2EN) siūlo nustatyti naują supaprastintą narių priėmimo tvarką, kai naujas klubo
narys priimamas balsuojant ne mažiau kaip 3 klubo nariams ir prezidentui. Vyksta balsavimas
1 balsas UŽ tai, kad palikti seną naujų narių priėmimo tvarką. 4 balsai UŽ pasiūlytą naują narių
priėmimo tvarką.
Nutarta: naujus klubo narius į VU RK priimti balsavimu kai balsuoja ne mažiau kaip 3 esami VU RK
nariai ir VU RK prezidentas.

9. Nario mokesčio nustatymas

Martynas Baltrūnas primena, jog šiuo metu galioja 50 Lt / mėn narių steigėjų mokestis (tik nariamssteigėjams, paprastiems nariams taikomas 25 Lt mėnesinis mokestis) ir pasiūlo visiems suvienodinti
25 Lt (? EUR) mokestį. 2 balsai UŽ, 3 balsai PRIEŠ.
Nutarta: nekeisti esamo nario mokesčio diferencijavimo narių steigėjų atžvilgiu.
Linas Berželionis (LY3QL) siūlo nustatyti 15 EUR/mėn nario mokestį nariams steigėjams ir nustatyti 8
EUR/mėn nario mokestį kitiems klubo nariams. Kadangi pasiūlymų dėl nario-steigėjo mokesčio
daugiau nėra, balsuojama už narių steigėjų mokestį: 5 balsai UŽ 15 EUR/mėn nariams steigėjams.
Nutarta: nustatyti nario-steigėjo mokestį – 15 EUR / mėn.
Martynas Baltrūnas (LY1BGP) siūlo nustatyti 10 EUR / mėn mokestį paprastiems nariams. Kadangi yra
du pasiūlymai dėl paprasto nario mokesčio, balsuojama: 1 balsas UŽ 8 EUR/mėn paprastiems
nariams. 4 balsai UŽ 10 EUR/mėn paprastiems nariams.
Nutarta: nustatyti įprastą nario mokestį 10 – EUR / mėn.
Simonas Kareiva (LY2EN) ir Linas Berželionis (LY3QL) siūlo prabalsuoti dėl nario mokesčio pasikeitimų
įsigaliojimo. Pateikiami atitinkami pasiūlymai: 2015 m. birželio 1 d. ir 2015 m. liepos 1 d. Balsuojama:
2 balsai UŽ tai kad taikyti naują tvarką nuo 2015 m. birželio 1 d., 3 balsai UŽ tai kad taikyti nuo 2015
m liepos 1 d.
Nutarta: nario mokesčio pasikeitimai įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.
Simonas Kareiva (LY2EN) pasiūlo suteikti 50 % nuolaidą nario mokesčiui studentams ir moksleiviams.
Balsuojama: 5 balsai UŽ tai kad taikyti nuolaidą.
Nutarta: taikyti 50% nario mokesčio nuolaidą studentams ir moksleiviams.

10. Naujų narių priėmimas.
Gautas VNS dalyvaujančio Lino Dragūno (LY5AT) prašymas dėl stojimo į VU RK nuo birželio 1 d.
Balsuojama 5 balsais UŽ. Priimta vienbalsiai.
Nutarta: priimti į VU RK nariu Liną Dragūną (LY5AT).

11. Pasisakymai
Simonas Kareiva (LY2EN) džiaugiasi, jog visuotinis narių susirinkimas vyksta laikantis formalumų ir
dėkoja Rolandui Mikalauskui (LY4Q) už profesionalų sekretoriavimą ir pirmininkavimą.
Martynas Baltrūnas (LY1BGP) iškėlė pakartotiną klausimą dėl trečių šalių įrangos klubo patalpose ir
dėl jos naudojimo trukmės. Simonas Kareiva (LY2EN) pritaria, jog aiškumo ir skaidrumo vardan reikia
nustatyti kaip turi būti priimami sprendimai dėl naujos veiklos ar projektų VU RK patalpose vykdymo.

Martynas Baltrūnas (LY1BGP) siūlo balsuoti už tvarkos papildymą kad bet kokia stacionari
priimama/nuimama įranga radijo klubo patalpose gali būti montuojama/demontuojama bendru visų
VU RK klubo narių nutarimu. Siūloma už tai prabalsuoti. 5 balsai UŽ, priimta vienbalsiai.
Nutarta: prieš montuojant ar demontuojant stacionarią trečių šalių įrangą VU RK patalpose
būtinas VU RK narių pritarimas balsuojant.
Martynas LY1BGP siūlo, jog trečių asmenų veikla klubo patalpose arba su klubo įranga gali vykti tik su
klubo nario priežiūra.
Simonas LY2EN siūlo, jog trečių asmenų veikla klubo patalpose arba su klubo įranga gali vykti
finansiškai atsakant vienam iš klubo narių įleidusiam/leidusiam naudotis įranga.
Balsuojama už aukščiau pasiūlytus variantus.
2 UŽ tai jog trečių asmenų veiklą klubo patalpose arba su klubo įranga gali vykti tik su klubo nario
priežiūra. 3 UŽ tai jog trečių asmenų veiklą klubo patalpose arba su klubo įranga gali vykti finansiškai
atsakant vienam iš klubo narių įleidusiam/leidusiam naudotis klubo įranga.
Nutarta: leisti trečių asmenų veiklą klubo patalpose arba naudojantis klubo įranga, kai
atsakomybę už šią veiklą prisiima vienas iš klubo narių.
Vyksta diskusija apie retransliatoriaus LY0RVN eksploatavimą. Diskusijų metu Simonas Kareiva
(LY2EN) informuoja, jog retransliatorius LY0RVN nėra VU RK nuosavybė ir eksploatuojamas ne VU RK
klubo patalpose, todėl neturėtų būti aptariamas šio VNS metu. Pasiūloma formalizuoti
retransliatoriaus LY0RVN savininkų ir VU RK santykius ir esant reikalui įtraukti į kito VNS dienotvarkę.
Simonas Kareiva (LY2EN) siūlo dėl paprastumo priimant sprendimus, klubui įsigyti TB bokštą esantį
ant stogo už 150 EUR mokestį. Balsuojama, 5 balsai UŽ.
Nutarta: perduoti VU RK nuosavybėn jo patalpose eksploatuojamą antenų bokštą, sumokant
savininkui Simonui Kareivai (LY2EN) 150 EUR arba kompensuojant šią sumą nario mokesčiu.
Svarstoma dar viena Simono Kareivos (LY2EN) nuosavybė – klube eksploatuojamos UTB antenos.
Diskusijų metu nusprendžiama sprendimų nepriimti ir UTB antenas palikti naudojamas iki sekančio
VNS. Simonas Kareiva (LY2EN) pažymi, jog esant reikalui UTB antenų demontavimas bus atliekamas
pagal šiame VNS’e priimtą tvarką.

Pabaiga
Skelbiamas balsavimas paskelbti šį VU RK VNS įvykusiu. 5 balsai už.
Nutarta: 2015 m. VU RK VNS paskelbti įvykusiu ir jo metu priimtus sprendimus - galiojančiais.

VU RK VNS pirmininkaujantis sekretorius
Rolandas Mikalauskas (LY4Q)

