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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2021-09-22 Nr. 116

Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 22 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorė – Gabija Rudytė.

Dalyviai: Eimantas Butkus, Lina Baužytė, Deividas Bartkus, Karina Butkevičiūtė.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos tarpinis mėnesio progreso pasitikrinimas;
2.   Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas;
3. Nacionalinės konferencijos ir visuotinio suvažiavimo diskusijų vedėjų rinkimas;
4. Darbo su asocijuotais nariais aptarimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos tarpinis mėnesio progreso pasitikrinimas.

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo aptartas valdybos vykdomų projektų progresas, problemos
ir galimi problemų sprendimo būdai. Nuo praėjusio valdybos posėdžio:

● Su administracijos ryšių su visuomene komiteto pagalba atnaujintas koordinatorių gido
maketas (Lina).

● Su valdyba pasidalinta dokumentu, kuriame naujinami Žingsnio veiklos tikslai ir sritys
(Karina).

2. SVARSTYTA. Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas.

REZULTATAS. Posėdžio metu išgrynintas Žingsnio transformacijos trumpalaikių veiksmų
planas, kuris padės pradėti vykdyti ilgalaikius transformacijos procesus.
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Nacionalinio skambučio metu (rugsėjo 24 d.) su nariais bus peržiūrėtas Žingsnio transformacijos
planas.

3. SVARSTYTA. Nacionalinės konferencijos ir visuotinio suvažiavimo diskusijų vedėjų
rinkimas.

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo aptarta, kad nacionalinėje konferencijoje ir visuotiniame
suvažiavime bus nagrinėjamos svarbios temos susijusios su valdybos projektais, todėl svarbu
šioms temoms paskirti vedėjus, kurie yra susiję su projektais. Tačiau, kai kurių temų vedimą
verta perduoti ir susidomėjusiems administracijos nariams.

Registraciją ir naujienas apie nacionalinę konferenciją ir visuotinį suvažiavimą, kurie vyks 2021
m. spalio 15-17 dienomis, galima rasti čia.

4. SVARSTYTA. Darbo su asocijuotais nariais aptarimas.

REZULTATAS. Buvo gauti du prašymai tapti asocijuotu Žingsnio nariu. Posėdžio metu buvo
aptartos įvairios galimybės kaip Žingsnio asocijuotus narius įtraukti į organizacijos veiklas.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus

Posėdžio sekretorė Gabija Rudytė
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