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SSTTAADDGGAARR  

  

GGäällllaannddee  ssttaaddggaarr  ffaassttssttäällllddeess  ddeenn  3300  ookktt  11999900,,  rreevviiddeerraaddeess  ddeenn  2288  sseepp  11999911,,  1166  ffeebbrr  11999933    ,,                  

77  mmaarrss  22000011,,  33  mmaarrss  22001111  ssaammtt  1155  mmaarrss  22001188..  

  

  

SSyyffttee  oocchh  vveerrkkssaammhheett  

  

11..  LLookkaallaavvddeellnniinnggeenn  äärr  eenn  oobbeerrooeennddee  ppaarrttiippoolliittiisskk  oobbuunnddeenn  iiddeeeellll  oorrggaanniissaattiioonn  vvaarrss  

hhuuvvuuddssaakklliiggaa  äännddaammååll  äärr  aatttt  ffrräämmjjaa  ggooddaa  kkoonnttaakktteerr  mmeellllaann  SSvveerriiggee  oocchh  LLiittaauueenn..      

VVeerrkkssaammhheetteenn  bbeeddrriivvss  ii  nnäärraa  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  llookkaalltt  aannssvvaarriiggaa  iinnoomm  sskkoolloorr,,  ssjjuukkhhuuss,,  

vvåårrddhheemm  mmmm  mmeedd  ssyyffttee  aatttt  ggee  rriikkttaadd  hhjjäällpp  oocchh  bbiissttåånndd..  

  

22..  FFöörreenniinnggeenn  uuppppttaarr  ttrraaddiittiioonneerrnnaa  ffrråånn  ddeenn  åårr  11992255  oorrggaanniisseerraaddee  SSvveennsskk--LLiittaauuiisskkaa  

RRiikkssfföörreenniinnggeenn..  DDeessssaa  ssttaaddggaarr  äärr  eenn  rreevviiddeerriinngg  aavv  ggrruunnddssttaaddggaarrnnaa..  

  

33..  FFöörreenniinnggeenn  ssaammaarrbbeettaarr  mmeedd  SSvveennsskk--LLiittaauuiisskkaa  RRiikkssfföörreenniinnggeenn  oocchh  LLiittaauuiisskk--SSvveennsskkaa  

fföörreenniinnggaarr  oocchh  ddeessss  llookkaallaavvddeellnniinnggaarr//ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss  ii  LLiittaauueenn..  SSaammaarrbbeetteett  kkaann  

iinnnneeffaattttaa  aannnnaatt  llaanndd  iinnoomm  oolliikkaa  pprroojjeekktt  ssoomm  lleeddss  ffrråånn  LLiittaauueenn..  

  

44..  VVeerrkkssaammhheetteenn  ffiinnaannssiieerraass  ggeennoomm  fföörrssäälljjnniinngg  ii  vvåårr  SSeeccoonnddhhaanndd--bbuuttiikk,,  bbiiddrraagg  oocchh  ggååvvoorr  

ssaammtt  mmeeddlleemmssaavvggiifftteerr..  

  

55..  FFöörreenniinnggeennss  vviikkttiiggaassttee  vveerrkkssaammhheettssoommrrååddeenn  äärr  

  

oo  AAtttt  ggeennoomm  iinnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ooppiinniioonnssbbiillddnniinngg  ssttööddjjaa  uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  ddeenn  iiddeeeellllaa  

vveerrkkssaammhheetteenn  ii  LLiittaauueenn  ssaammtt  vveerrkkaa  fföörr  öökkaadd  kkuunnsskkaapp  oomm  oocchh  öömmsseessiiddiigg  fföörrssttååeellssee  

fföörr  vvåårraa  lläännddeerr..  

  

oo  AAtttt  oorrggaanniisseerraa  oocchh  ffiinnaannssiieerraa  ssoommmmaarrkkoolloonniivveerrkkssaammhheett  fföörr  ssäärrsskkiilltt  uuttssaattttaa  bbaarrnn  oocchh  

uunnggddoommaarr  ii  LLiittaauueenn  ii  nnäärraa  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  llookkaallaa  mmyynnddiigghheetteerr  oocchh  sskkoolloorr..  

  

oo  AAtttt  oorrggaanniisseerraa  oocchh  ffiinnaannssiieerraa  hhjjäällppttrraannssppoorrtteerr  aavv  mmaatteerriieell  oocchh  uuttrruussttnniinngg  ssoomm  

eefftteerrffrrååggaass  aavv  vvåårraa  llookkaallaavvddeellnniinnggaarr//ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss  ii  LLiittaauueenn..  

  

oo  AAtttt  ssttööddjjaa  eennsskkiillddaa  mmeeddlleemmmmaarrss  eelllleerr  mmeeddlleemmssggrruuppppeerrss  kkoonnttaakktt--  oocchh  

pprroojjeekkttvveerrkkssaammhheett  ii  LLiittaauueenn..  SSäärrsskkiilltt  sskkaa  uunnggddoommsskkoonnttaakktteerrnnaa  ffrräämmjjaass..  

  

oo  AAtttt  ggeennoommfföörraa  iinnssaammlliinnggaarr  fföörr  ssäärrsskkiilltt  aannggeellääggnnaa  pprroojjeekktt  ii  LLiittaauueenn..  

  

  

66..  FFöörreenniinnggeennss  vveerrkkssaammhheettssåårr  äärr  kkaalleennddeerråårr..  

  

  

SSvveennsskk--LLiittaauuiisskkaa  LLookkaallfföörreenniinnggeenn  

  ii  KKrriissttiiaannssttaadd    OOrrgg..nnrr  883388220011--66882255  
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                        MMeeddlleemmsskkaapp  oocchh  rröössttrräätttt  

  

77..  MMeeddlleemmsskkaapp  ii  fföörreenniinnggeenn  äärr  ööppppeenn  fföörr  aallllaa  ppeerrssoonneerr  oocchh  oorrggaanniissaattiioonneerr  ssoomm  ssttööddeerr  

fföörreenniinnggeennss  äännddaammååll  oocchh  hhaarr  eerrllaaggtt  aavv  åårrssmmöötteett  ffaassttssttäälllldd  mmeeddlleemmssaavvggiifftt..  ÅÅrrssmmöötteett  kkaann  ppåå  

fföörrssllaagg  ffrråånn  ssttyyrreellsseenn  uuttssee  hheeddeerrssmmeeddlleemm,,  ssoomm  ddäärrmmeedd  bblliirr  aavvggiiffttssbbeeffrriiaadd..    

  

88..  FFöörr  aatttt  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  sskkaa  eerrhhåållllaa  rröössttrräätttt  sskkaa  mmeeddlleemmssaavvggiifftteenn  vvaarraa  bbeettaalldd  mmiinnsstt  ttrree  

mmåånnaaddeerr  fföörree  åårrssmmöötteett  eelllleerr  eexxttrraa  iinnkkaallllaatt  åårrssmmööttee..    

  

99..  RRöössttrräätttteenn  äärr  ppeerrssoonnlliigg  oocchh  ffåårr  eejj  uuttöövvaass  ggeennoomm  oommbbuudd..    RReepprreesseennttaanntt  fföörr  oorrggaanniissaattiioonn  

ssoomm  äärr  mmeeddlleemm  ii  fföörreenniinnggeenn  ääggeerr  eenn  rröösstt  vviidd  åårrssmmööttee//eexxttrraa  åårrssmmööttee..  HHeeddeerrssmmeeddlleemm  hhaarr  

aallllttiidd  rröössttrräätttt..  

  

1100..    NNäärr  ssäärrsskkiillddaa  sskkääll  fföörreelliiggggeerr  kkaann  mmeeddlleemm  ssoomm  mmoottvveerrkkaarr  fföörreenniinnggeennss  äännddaammååll  uutteesslluuttaass..                                                                                                                            

SSååddaanntt  bbeesslluutt  ffaattttaass  aavv  ssttyyrreellsseenn  mmeedd  mmiinnsstt  22//33  ddeellss  mmaajjoorriitteett..  

  

                    BBeesslluuttaannddee  oorrggaann  

  

1111..  FFöörreenniinnggeennss  bbeesslluuttaannddee  oorrggaann  äärr  åårrssmmöötteett,,  eexxttrraa  åårrssmmööttee  oocchh  ssttyyrreellsseenn..    

  

1122..  FFöörreenniinnggeenn  lleeddss  aavv  eenn  ssttyyrreellssee  bbeessttååeennddee  aavv  oorrddfföörraannddee  oocchh  mmiinnsstt  44  öövvrriiggaa  lleeddaammöötteerr  ssaammtt  

mmiinnsstt  ttvvåå  ssuupppplleeaanntteerr..  

OOrrddfföörraannddee,,  öövvrriiggaa  lleeddaammöötteerr  oocchh  ssuupppplleeaanntteerr  vväälljjss  ppåå  oorrddiinnaarriiee  åårrssmmööttee  oocchh  mmaannddaattttiiddeenn  

äärr  ttvvåå  åårr  oomm  iinnttee  åårrssmmöötteett  bbeesslluuttaarr  aannnnoorrlluunnddaa..    AAvvggåårr  ssttyyrreellsseelleeddaammoott  fföörree  mmaannddaattttiiddeennss  

uuttggåånngg  iinnttrrääddeerr  ddeenn  ssuupppplleeaanntt  ssoomm  ssttåårr  ii  ttuurr  eennlliiggtt  åårrssmmöötteettss  vvaalloorrddnniinngg..  

  

1133..  SSttyyrreellsseenn  uuttsseerr  iinnoomm  ssiigg  vviiccee  oorrddfföörraannddee,,  sseekkrreetteerraarree  ssaammtt  kkaassssöörr..  SSttyyrreellsseenn  äärr  

bbeesslluuttssmmäässssiigg  ddåå  mmiinnsstt  hhäällfftteenn  aavv  lleeddaammöötteerrnnaa  äärr  nnäärrvvaarraannddee..  BBeesslluutt  ffaattttaass  mmeedd  eennkkeell  

mmaajjoorriitteett..  SSttyyrreellsseenn  kkaann  uuttssee  eetttt  aarrbbeettssuuttsskkootttt  oomm  mmiinnsstt  ttrree  lleeddaammöötteerr  ssaammtt  kkoommmmiittttee  mmeedd  

mmiinnsstt  eenn  ssttyyrreellsseelleeddaammoott..  

  

ÅÅrrssmmööttee,,  eexxttrraa  åårrssmmööttee  

  

1144..  FFöörreenniinnggeenn  ssaammmmaannttrrääffffaarr  fföörr  åårrssmmööttee  sseennaasstt  uunnddeerr  mmaarrss  mmåånnaadd..  SSttyyrreellsseenn  kkaann  ddåå  ddeett  

aannsseess  lläämmpplliiggtt  eelllleerr  ddåå  mmiinnsstt  ¼¼  aavv  mmeeddlleemmmmaarrnnaa  bbeeggäärr  ddeett,,  ssaammmmaannkkaallllaa  ttiillll  eexxttrraa  

åårrssmmööttee..  

  

1155..  KKaalllleellssee  ttiillll  åårrssmmööttee  sskkaa  ttiillllssttäällllaass  mmeeddlleemmmmaarrnnaa  sseennaasstt  ttrree  vveecckkoorr  fföörree  mmöötteessddaaggeenn..  

KKaalllleellssee  uuttssäännddss  ppeerr  bbrreevv  eelllleerr  ee--ppoosstt  ssaammtt  aannssllååss  ii  fföörreenniinnggssllookkaalleenn..  

FFöölljjaannddee  äärreennddeenn  sskkaallll  bbeehhaannddllaass::  

--  vvaall  aavv  mmöötteessoorrddfföörraannddee  oocchh  sseekkrreetteerraarree  fföörr  mmöötteett  

--  vvaall  aavv  ttvvåå  jjuusstteerriinnggssmmäänn,,  ttiilllliikkaa  rröössttrrääkknnaarree  

--  ffrrååggaa  oomm  mmöötteett  bblliivviitt  bbeehhöörriiggeenn  uuttllyysstt  

--  ffaassttssttäällllaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinngg  

--  ssttyyrreellsseennss  vveerrkkssaammhheettssbbeerräätttteellssee  

--  fföörreenniinnggeennss  rreessuullttaatt--  oocchh  bbaallaannssrrääkknniinngg  

--  rreevviissiioonnssbbeerräätttteellssee  

--  ffrrååggaa  oomm  ffaassttssttäällllaannddee  aavv  rreessuullttaatt--  oocchh  bbaallaannssrrääkknniinngg  

--  ffrrååggaa  oomm  ssttyyrreellsseennss  aannssvvaarrssffrriihheett  

--  ffrrååggaa  oomm  aannttaall  ssttyyrreellsseelleeddaammöötteerr  oocchh  ssuupppplleeaanntteerr  

--  vvaall  aavv  oorrddfföörraannddee    

--  vvaall  aavv  ssttyyrreellsseelleeddaammöötteerr  ssaammtt  ttvvåå  ssuupppplleeaanntteerr  

--  vvaall  aavv  ttvvåå  fföörreenniinnggssrreevviissoorreerr  

--  vvaall  aavv  vvaallbbeerreeddnniinngg  

--  äärreennddeenn  oocchh  fföörrssllaagg  ffrråånn  ssttyyrreellsseenn  eelllleerr  mmeeddlleemmmmaarr  
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1166..  AAllllaa  ffrrååggoorr  aavvggöörrss  mmeedd  eennkkeell  mmaajjoorriitteett  uuttoomm  ffrrååggaa  oomm  äännddrriinngg  aavv  ddeessssaa  ssttaaddggaarr  eelllleerr            

fföörreenniinnggeennss  uuppppllöössnniinngg,,  ddåå  eerrffoorrddrraass  mmiinnsstt  22//33  ddeellss  mmaajjoorriitteett..  

  

1177..  FFöörrssllaagg  ttiillll  ssttaaddggeeäännddrriinngg  oocchh  mmoottiioonneerr  sskkaallll  vvaarraa  iinnlläämmnnaaddee  ttiillll  ssttyyrreellsseenn  sseennaasstt  ffeemm  

vveecckkoorr  fföörree  åårrssmmöötteett..  DDeessssaa  sskkaa  sseeddaann  mmeeddfföölljjaa  kkaalllleellssee  ttiillll  åårrssmmöötteett..  

  

UUppppllöössnniinngg  aavv  fföörreenniinnggeenn  

  

1188..  II  hhäännddeellssee  aavv  fföörreenniinnggeennss  uuppppllöössnniinngg  sskkaallll  fföörreenniinnggeennss  ttiillllggåånnggaarr  rreeaalliisseerraass  oocchh  

bbeehhåållllnniinnggeenn  ddoonneerraass  ttiillll  vväällggöörraannddee  äännddaammååll  ii  LLiittaauueenn..  

IInnggeenn  mmeeddlleemm  sskkaa  kkuunnnnaa  ggöörraa  aannsspprrååkk  ppåå  nnååggoonn  ddeell  aavv  fföörreenniinnggeennss  ttiillllggåånnggaarr..  

  

  

  

KKrriissttiiaannssttaadd  ddeenn  1155  mmaarrss  22001188  

  

  

  

………………………………………………………………    …………………………………………………………..  

oorrddfföörraannddee  LLeennnnaarrtt  MMaallmmggrreenn    sseekkrreetteerraarree  BBöörrjjee  NNoorrddbboorrgg  


