LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJOS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2004 m. lapkričio 20 d.
VILNIUS
LRMD Visuotinis Narių Susirinkimas įvyko 2003 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.
Susirinkime dalyvavo 43 radijo mėgėjai, iš jų 41 LRMD narys.
Išrinktas susirinkimo pirmininkas Alvydas Jackūnas (LY2LK) ir sekretorius Antanas
Zdramys (LY1DL).
Balsų skaičiuotojais išrinkti Leonas Sankauskas (LY2LU) ir Albertas Nargėla (LY2YM).
Susirinkimo pirmininkas pakvietė dalyvius tylos minute pagerbti šiemet mirusius kolegas.
Perskaitytas 2004 m. lapkričio 8 d. LRMD revizinės komisijos aktas, kuriame siūloma
Visuotinį narių susirinkimą atidėti. Pirmininkas Gintautas Šeporaitis (LY2GV) pasiūlė balsavimu
nuspręsti dėl šio susirinkimo teisėtumo. 34 balsais nutarta susirinkimą pradėti.
35 balsais patvirtintas susirinkimo reglamentas ir darbotvarkė:
1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, apdovanojimai.
2. Laiko reglamento nustatymas;
3. Valdybos ataskaita;
4. Koordinatorių ataskaita;
5. Revizinės komisijos ataskaita;
6. Valdybos darbo įvertinimas;
7. Pertrauka;
8. Naujų LRMD įstatų tvirtinimas;
9. LRMD veiklos tvarka pereinamuoju laikotarpiu iki sekančio visuotinio narių susirinkimo,
pagal naujuosius LRMD įstatus (valdybos kadencijos pratęsimas arba rinkimai);
10. LRMD veiklos tvarka pereinamuoju laikotarpiu iki sekančio visuotinio narių susirinkimo,
pagal naujuosius LRMD įstatus (Revizinės komisijos kadencijos pratęsimas arba rinkimai );
11. LRMD veiklos tvarka pereinamuoju laikotarpiu iki sekančio visuotinio narių susirinkimo,
pagal naujuosius LRMD įstatus (Koordinatorių kadencijos pratęsimas arba rinkimai );
12. Pertrauka;
13. LRMD ir LRSF partnerystės sutarties svarstymas, tvirtinimas;
14. Pasisakymai ir pasiūlymai dėl veiklos plano;
15. Veiklos plano, biudžeto, nario mokesčio tvirtinimas;
16. Uždarymas.
LRMD valdybos pirmininkas Gintautas Šeporaitis (LY2GV) įteikė metinį apdovanojimą už
ypatingus nuopelnus Lietuvos radijo mėgėjams. Iš šiam apdovanojimui pateiktų nominacijų LRMD
valdyba išrinko Giedrių Misiūną (LY2CG).
Įteikti LRMD garbės narių apdovanojimai Vladui Nikolskiui (LY1BX) ir Vladui Varnui
(LY1VV) (po mirties).
LRMD VALDYBOS IR KOORDINATORIŲ ATASKAITOS IR DARBO ĮVERTINIMAS
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Suvažiavimui atsiskaitė valdybos nariai: pirmininkas Gintautas Šeporaitis (LY2GV),
sekretorius ir IARU koordinatorius Antanas Zdramys (LY1DL), iždininkas Kęstutis Aleksa
(LY3IJ), TB menedžeris Arvydas Dimša (LY2DX), UTB menedžeris Vidmantas Andriuškevičius
(LY2SA), Rytų Lietuvos atstovas ir trafikų koordinatorius Alvydas Jackūnas (LY2LK), Pietų
Lietuvos atstovas Edmundas Gudžiūnas (LY3PDS), Šiaurės Lietuvos atstovas ir diplomų
menedžeris Leonardas Sankauskas (LY2LU), Vakarų Lietuvos atstovas Kęstutis Tamošaitis
(LY1CT).
Suvažiavimui atsiskaitė koordinatoriai: TB čempionato Darius Kybartas (LY3DA), ARDF
(lapių medžioklės) koordinatorius Vincentas Dapkus (LY2CD), QSL biuro menedžeris Romualdas
Rančys (LY2BKF).
LRMD revizinės komisijos ataskaitą pateikė komisijos pirmininkas Vytautas Kudelis
(LY3BG).
Vyko pasisakymai dėl LRMD valdybos darbo įvertinimo Darius Kybartas (LY3DA) ir Tadas
Vyšniauskas (LY2BAW) siūlė darbą vertinti teigiamai, Vytautas Kudelis (LY3BG) pažymėjo, kad
revizinė komisija patenkinta iždininko darbu.
34 balsais LRMD valdybos darbas įvertintas teigiamai.
Paskelbta pertrauka.
Po pertraukos užsiregistravo 29 susirinkimo dalyviai – LRMD nariai.
NAUJŲ LRMD ĮSTATŲ TVIRTINIMAS
Įstatų projektas buvo registruotu paštu išsiuntinėtas visiems LRMD nariams 2 savaitės prieš
susirinkimą.
Pirmas pasisakė Vilius Vareikis (LY2PX). Jo nuomone juridinių narių įtraukimas įneštų
papildomą sumaištį. Valdybos kadencijos laikotarpio nereikėtų apibrėžti 2 metams. Supainiotos
sąvokos „auka“ ir „rėmėjas“. Rėmimo sutartys turi būti pasirašomos.
Darius Kybartas (LY3DA) paaiškino, kad kolektyvinės radijo stotys yra juridiniai asmenys,
jos galėtų taip pat būti LRMD nariais.
Vytautas Kudelis (LY3BG) pasisakė prieš juridinius asmenis.
Gintautas Šėporaitis (LY2GV) pritarė juridinių asmenų idėjai – tai duotų daugiau laisves
LRMD.
Gintautas Šėporaitis (LY2GV) pasisakė už automatišką narystes pasibaigimą laiku
nesumokėjus mokesčių, pateikė argumentus, kodėl amžinų narių statusas galėtų būti priimtinas
remiantis naujaisiais įstatais (tokį pasiūlymą buvo pateikęs Albinas Šatraitis (LY2MM)). Kadangi
siūlymo autorių susirinkime nebuvo, todėl įstatų projekte pakeitimų nesiūlyta daryti, nes ši
galimybė yra ir be įstatų projekto punktų pakeitimo.
Antanas Zdramys (LY1DL) pastebėjo, kad tikslus valdybos narių skaičiaus nustatymas (47
punktas) turėtų būti ne įstatų, o visuotinio narių susirinkimo prerogatyva.
Įstatų projekto autorius Edmundas Gudžiūnas (LY3PDS) atsakė į klausimus.
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Susirinkimo pirmininkas Alvydas Jackūnas (LY2LK) apibendrino diskusijas ir išvardino
įstatų projekto punktus, dėl kurių reikės balsuoti atskirai.
Punktas 5. Draugijos buveinės adresas yra Antakalnio 36, LT-10305. 30 balsų „už“.
Punktas 7. Draugijos emblema ir vėliava. Rimantas Stelingis (LY2BNM) ir Giedrius
Misiūnas (LY2CG) paruoštas emblemos aprašymas priimtas 27 balsais „už“:
Ženklas vaizduoja vertikalų rombą, kurio viduje yra raidės LRMD : raidė „L“ yra rombo
viršutiniame kampe, R – kairiajame kampe, M – dešiniajame kampe, D – apatiniame kampe.
Rombo viduryje yra kondensatoriaus scheminis žymėjimas, nuo kurio į viršų yra ritės scheminis
žymėjimas besibaigiantis rodykle į viršų, o į apačią toks pat ritės scheminis žymėjimas
pasibaigiantis horizontaliu brūkšneliu. Rombo kraštinės aprėmintos dviguba linija. Rombo fono
spalva – tamsiai mėlyna, linijų, raidžių ir simbolių – auksinė.
Antanas Zdramys (LY1DL) pasiūlė, kad LRMD vėliavos nereikia aprašyti įstatuose.
Nubalsuota, kad vėliava LRMD yra reikalinga (17 „už“, 7 „prieš“). Kad vėliavos parašymas turi
būti įstatuose balsavo 14 „už“ ir 8 „prieš“. Už pateiktą vėliavos aprašymą (LRMD emblema
baltame audekle su aukso spalvos kraštais ir užrašu lietuvių kalba) balsavo 31 „už“. Pasiūlymas,
kad dar būtų užrašas anglų kalba nebuvo priimtas (7 „už“, 14 „prieš“).
Punktas 11. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 18 balsavo :už“, 9 balsavo
„prieš“.
Punktas 15.4 – LRMD nariais gali tapti ir juridiniai asmenys. Už tą punktą balsavo 17, „prieš“
- 10.
Kadangi ir juridiniai asmenys gali būti LRMD nariais, buvo atskirai balsuojama dėl punkto
24.3 – (ir juridiniai nariai) turi teisę rinkti ir būti išrinktiems į Draugijos valdymo organus. 18 balsų
„už“, 6 „prieš“ šis punktas paliktas.
Skyrius IV. Narystės draugijoje pasibaigimas. 20 balsų „už“ šis įstatų skyrius paliktas
nepakeistas (11 balsavo „prieš“).
Skyrius V: Nario mokestis, draugijos lėšos ir turtas. 28 balsavo už tai, kad šis skyrius liktų
toks, koks pateiktas projekte („prieš“ balsuojančių nebuvo).
Skyrius VI: Draugijos rėmėjai. 18 balsų „už“ skyrius paliktas nepakeistas (2 „prieš“).
Punktas 46. 14 balsų „už“ (9 „prieš“) punktas paliktas toks, koks buvo pateiktas projekte.
Punktas 47. „Valdyba susideda iš valdybos pirmininko, valdybos sekretoriaus, valdybos
iždininko ir 6 valdybos narių …“ . Už tą punktą balsavo 21, prieš - 4.
Už visų LRMD įstatų priėmimą balsavo 25, prieš – 2.
LRMD VEIKLOS TVARKA PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU IKI SEKANČIO
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, PAGAL NAUJUOSIUS LRMD ĮSTATUS
24 balsais „už“ pritarta Alvydo Jackūno (LY2LK) pasiūlymui išrinkti tos pačios sudėties
valdybą.
Revizinės komisijos nariai atsisakė pratęsti darbą, todėl buvo išrinkta nauja komisija:
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Tadas Vyšniauskas (LY2BAW), Gintaras Banevičius (LY1GP) ir Albertas Nargėla (LY2YM)
(29 „už“).
29 balsais „už“ nutarta išrinkti tuos pačius koordinatorius.
Valdybos pirmininkas įgaliotas pasirašyti naujus įstatus (27 „už“).
Paskelbta pertrauka.
Po pertraukos užsiregistravo 25 suvažiavimo dalyviai – LRMD nariai.
LRMD IR LRSF PARTNERYSTĖS SUTARTIES SVARSTYMAS, TVIRTINIMAS
LRMD valdyba įgaliojama tęsti pradėtą bendradarbiavimo sutarties (remiantis 04.10.27
LRMD valdybos ir LRSF tarybos atstovų susitikimo protokolu) paruošimą. 20 narių balsavimu „už“
pritarė šiam įgaliojimui, 1 balsavo „prieš“.
PASISAKYMAI IR PASIŪLYMAI DĖL VEIKLOS PLANO
Gintautas Šėporaitis (LY2GV) pranešė, kad valdybai gali tekti kreiptis į Lietuvos Respublikos
Seimą inicijuojant Radijo Ryšio Taisyklių papildymus.
Gintautas Šėporaitis (LY2GV) ir Antanas Zdramys (LY1DL) pateikė idėjas dėl nuo mokesčių
skirtų 2% gautų lėšų panaudojimo.
LRMD valdyba įpareigota kitam visuotiniam narių susirinkimui pateikti tų lėšų panaudojimo
projektą.
Romualdo Rančio (LY2BKF) pasiūlymu priimtas nutarimas (17 „už“, 2 „prieš“), kad LRMD
QSL biuras neatsako už ne LRMD narių (ir nesusimokėjusių už LRMD QSL biuro paslaugas) QSL
kortelių saugojimą.
VEIKLOS PLANO, BIUDŽETO, NARIO MOKESČIO TVIRTINIMAS
Vidmantas Andriuškevičius (LY2SA) siūlė (jam antrino Antanas Zdramys (LY1DL)) metinį
nario mokestį padidinti iki 40 Lt. Tam pritarė 8 susirinkimo dalyviai. Pasiūlymui sumažinti šį
mokestį iki 20 Lt pritarė 1 dalyvis. 24 nariai balsavo už tai, kad mokestį palikti 30 Lt. Taigi, LRMD
metinio nario mokesčio dydis nustatytas 30 Lt.
25 balsais „už“ (2 „prieš“) nutarta palikti 5 Lt. dydžio stojamąjį mokestį.
25 balsais „už“ nutarta palikti anksčiau galiojusias metinio mokesčio nuolaidas:
50% antram, trečiam šeimos nariui, moksleiviams, studentams, mėgėjams su negalia, senatvės
pensininkams. Bendras nuolaidos dydis negali būti didesnis, nei 50%. Nuo mokesčio atleidžiami
Garbės nariai ir radijo mėgėjai, vyresni nei 70 metų.
23 balsais nutarta kad moksleivių kolektyvinės stotys QSL biuro paslaugomis naudojasi
nemokamai. Tos stoties savininkas turi pateikti prašymą.
22 balsais nutarta, kad ne LRMD nariai irgi gali naudotis LRMD QSL biuro paslaugomis,
sumokėje metinio nario mokesčio dydžio sumą.
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22 balsais nutarta valdybą įgalioti nustatyti minimalų sąskrydžio „LY Hamfest“ dalyvio aukos
dydį.
26 balsais valdyba įgaliota nustatyti metinį LRMD biudžetą.
25 balsais nutarta dalinai padengti valdybos narių kelionės į valdybos posėdžius išlaidas.
Alvydas Jackūnas LY2LK
2004 metų LRMD visuotinio narių susirinkimo pirmininkas
Antanas Zdramys LY1DL
2004 metų LRMD visuotinio narių susirinkimo sekretorius
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