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Novēlu visiem Daugavas Vanagu ASV biedriem, Vanagiem un Vanadzēm laimīgu un ražīgu
Jauno Gadu!
Ir noslēdzies DV ASV vēl viens sekmīgs darbības gads, bet diemžēl, līdzīgi kā iepriekšējos
gados, ir konstatējams ka mūsu rindas paliek retākas, un darbība apvienībās sarūk. Ja mēs
negribam ka mūsu septiņdesmit gadu veca organizācija lēnām aiziet mūžībā, mums ir jāatrod
veids kā piesaistīt jaunus biedrus. Ja katra apvienība pierakstītu piecus jaunus biedrus 2018.
gadā, tas būtu solis pareizā virzienā.
______________________________________________________________________________
2017. gada rudenī notika DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. DV priekšnieka
amatam kandidēja Austris Grasis (DV Vācijas biedrs, bet dzīvo Latvijā) un Gunārs Spodris no
Latvijas (agrākais DVF Anglijas biedrs, kas jau vairākus gadus dzīvo Latvijā). Par DV
priekšnieku ir ievēlēts Gunārs Spodris ar 866 balsīm; Austris Grasis dabūja 697 balsis. DV
Vanadžu priekšnieces amatam kandidēja Klāra Mētra (Latvija), Gunta Reynolds (Kanāda) un
Ilga Vēvere (Austrālija). Klāra Mētra ir ievēlēta par Vanadžu priekšnieci ar 386 balsīm. Gunta
Reynolde saņēma 269 balsis un Ilga Vēvere 200 balsis. Jaunievēlētais DV priekšnieks un
jaunievēlētā DV Vanadžu priekšniece ir jau stājušies savos amatos ar š.g. 1.janvāri, saskaņā ar
DV Darbības noteikumiem un DV priekšnieka-priekšnieces vēlēšanu instrukciju.

Apsveicam Gunāru un Klāru savos jaunos amatos un novēlam viņiem spēku un gudrību vadot
mūsu organizāciju nākošos trīs gados!
______________________________________________________________________________
Atgādinājums: DV ASV delegātu sapulce 2016.g. sēdē Indianapolē nolēma atbalstīt Latvijas
Kultūras Ministrijas Simtgadu akciju, piešķirt katrai DV apvienībai $1000 atzīmēt simtgadu
svinības. Lai saņemtu šo $1000 stipendiju, apvienībai ir jarīko sevišķu sarīkojumu kam mērķis ir
atzīmēt Latvijas valsts simtgadi, un janosūta zemes valdei aprakstu par pasākumu.
______________________________________________________________________________
Vēlos Jums informēt ka DV ASV 2018. g. delegātu sapulce notiks Milvokos, 20. - 22. aprīlī. Ja
Jūsu apvienība nav vēl iesūtijusi gada pārskatus, lūdzu to darīt pirms marta beigām. Pārskati ir
sūtami zemes valdes kasierim, Ivaram Zušēvicam (ivarsvz@yahoo.com).

Delegātu sapulces pieteikšanas lapas un informācija par viesnīcu tika izsūtītas apvienības
vadībām janvāra beigās.
______________________________________________________________________________
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
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