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Alpinistų senjorų klubo ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2013 m.
rugsėjo 21 d. Panevėžyje
P R O T O K OLA S
Ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo dienai sąrašuose yra 70 klubo narių.
Susirinkime dalyvavo 36 nariai.
Susirinkimui pirmininkavo Vilius Šaduikis, sekretoriavo Danutė Raudienė.
DARBOTVARKĖ

I dalis
1. Klubo pirmininko Giedriaus Bernatonio ataskaita už 4 m. laikotarpį (2010 -2013m.).
2. Einamieji reikalai.
3. Naujo klubo pirmininko ir naujos tarybos rinkimai.
4. Kelionės po Australiją ir pasaulio lietuvių slidinėjimo varžybų įspūdžiai.

II dalis
Vakaronė su jubiliejatų pagerbimu ir prisiminimais.
SUSIRINKIMO EIGA
I dalis
1. Klubo pirmininko Giedriaus Bernatonio ataskaita:
Pirmiausiai tylos minute buvo pagerbti trys mūsų klubo nariai mirę per
pastaruosius metus.
Klubo tarybą sudarė 8 nariai, kurie organizavo visą klubo veiklą. Dėl
pateisinamos priežasties Aldona Skėraitytė joje nedalyvavo, o Aurelija
Mozūraitytė mus paliko amžinai.
Klubo veikla pagal tradicijas susideda iš dviejų kasmetinių ekskursijų po Lietuvą
ir jų metu vykstančių susirinkimų bei vakaronių, kurių metu yra pagerbiami tų
metų jubilijatai. Ekskursijos vyko po Dzukiją, Aukštaitiją, Žuvinto rezervatą ir
Nemuno regijoninį parką. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuoti du
(2010 ir 2013 m.) “Balticum” susitikimai Lietuvoje (Kaune ir Molėtuose). Nors
juos organizuoti darosi vis sunkiau, bet visų pageidavimu jie bus tęsiami. Taip pat
dalyvauta dviejuose veteranų “Balticum” susitikimuose Estijoje ir Latvijoje.
Klubo narių iniciatyva buvo suorganizuotos kelionės į Karakolą (Kirgizija),
Šveicariją, Japoniją, Australiją.
Daug pastangų įdėta organizuojant informacinę sistemą Alpinizmo vikis. Ją
sėkmingai kuria ir plečia Jaras O-K, Vilius Š., Arūnas Š., Romas A. ir kt.
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2. Aptariant klubo veiklą ateičiai, pasisakė Vilius Š. Akcentavo informacinės
sistemos plėtimą ir stiprinimą klubo šefuojamoje svetainėje alpinizmo.vikis.lt
Kiekvienas joje privalėtų pateikti savo autobiografiją, įkopimus ir nuotraukas
(arba papildyti jau esamą informaciją).
Siūlė tęsti tradicines ekskursijas du kartus metuose.
Kvietė aktyviai dalyvauti įkopimuose į lietuviškas viršūnes Pietvakarių Pamyre,
kuriuos sekančiais metais 50-mečio proga organizuoja Jucevičius. Į šią kelionę yra
pakviestas Rokas Zubovas.
Arūnas Š. siūlė juridiškai įteisinti informacinę sistemą Alpinizmo vikis.
3. Renkant naują klubo tarybą buvo pageidaujama ją atnaujinti jaunesniais ir
aktyvesniais nariais, bet apgailstauta, kad tokie susirinkime nedalyvavo.
Atsisakius Arūnui Šukiui būti tarybos pirmininku, vienbalsiai juo buvo išrinktas
Giedrius Bernatonis. Jis tarybos nariais pasirinko: Eimutį Karčiauską, Jarą OkuličKazariną, Vilių Šaduikį, Arūną Šukį, Vaclovą Paplauską ir Danutę Raudienę.
Pirmininko pavaduotoju pasiūlytas Eimutis Karčiauskas. Susirinkimo dalyviai
patvirtino šį pasirinkimą. Naują klubo tarybą sudaro 7 nariai.
4. Algimantas Kepežėnas rodė nuotraukas iš Australijoje vykusio pasaulio lietuvių
kalnų slidinėjimo varžybų bei pasakojo kelionės įspūdžius po Australiją.
II dalis
1. Vakaronė vyko V.Paplausko namuose. Buvo pagerbtas jubilijatas Arūnas Šukys. Kiti
jubilijatai nedalyvavo. Buvo dalijamasi įspūdžiais iš pirmųjų žingsnių alpinizme.
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