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Årsberättelse 2008/2009
Liksom tidigare har verksamheten koncentrerats kring vår huvuduppgift: Att vara ett
samordnande organ och nätverk i Schweiz för kontakten mellan klubbar, ambassader, kyrkor
och sponsorer. Denna uppgift söker vi uppfylla genom att
-

föra en adressbank, kommunicerad genom vår hemsida, som även innehåller länkar till
klubbarnas, ambassadernas, kyrkornas och våra sponsorers egna hemsidor
en gång årligen organisera en Nordisk Weekend – en plattform för utbyte av information
och personliga kontakter.

Nordisk Weekend 2008 hölls i Chur (årsmötet) och Bergün i Graubünden den 18 och 19
oktober 2008. Nära 80 personer hade hörsammat kallelsen till Nordisk Weekend och av dessa
kom en del redan på fredagen för en stunds gemenskap. Efter lördagens frukost och ett kort och
gott årsmöte tog vi tåget till Bergün. Väl framme i byn inkvarterades vi i våra hotell och
träffades sedan till apero framför det vackra kurhotellet. Solen slösade sina strålar på oss, och
bergvärlden runt Bergün var imponerande och vacker. En rundvandring i byn inklusive besök i
hembygdsmuséet följde, varefter vi träffades till vår Arena i den sköna i jugendstil byggda
kursalen. Där hölls även kvällens middag, som inleddes med vatten och slutade med vin, en
lika ovanlig som lyckad kombination, sponsrad av ett företag inom vårt nätverk. Söndagens
Gudstjänst blev högtidlig och glädjefull, och både bland byns innevånare och bland våra
mötesdeltagare hade några tagit tillfället i akt att komma i sina folkdräkter. Längs den
Unescoutsedda Albulasträckan for vi därefter till St.Moritz för ett kort besök, innan hemfärden
anträddes i Rhätische Bahns vackra restaurangvagnar. När sista kaffet var urdrucket var tåget
framme i Chur, där vi tog avsked av varandra med orden; på återseende i Neuchatel.
Detta tog inte alla fasta på, och till dags dato ser det ut som om vi i Neuchatel blir blott ett 60tal. Nedgången kan vara tillfällig, ett tjugotal”stambesökare” har i år anmält sin frånvaro p.g.a.
andra engagemang denna helg. Men det kan ändå vara dags att fundera äver helgens
utformning: Är tidpunkten rätt, är helgen för lång (= kostar för mycket), är platsen inte
tillräckligt attraktiv, kunde programmet vara intressantare etc. etc. Låt oss fundera på dessa
saker och tillsammans utforma en helg som rätt tillvaratar mötets målsättning: Att vara ett
tillfälle där vi inom vårt nätverk har möjlighet att personligen träffas, lära känna varandra och
utbyta information och åsikter – och – nota bene - detta under angenäma sociala former!
En positiv praktisk följd av detta nätverk är, att vi på flera orter ser ett begynnande samarbete
mellan klubbarna. Detsamma gäller kontakterna mellan klubbar och sponsorer liksom utbyte
av programidéer. Många förfrågningar och kontaktsökningar kommer också till oss som vi
sedan kan slussa vidare ut till resp. klubb eller organisation. Vår hemsida har utökats med ett
kalendarium, där alla inom nätverket har möjlighet att notera sina arrangemang, och på så sätt
nå en bredare publik. Det är nu dags att göra en första utvärdering av behovet av detta
kalendarium.

Det egentliga arbetet utförs ju i våra klubbar, och det är vår önskan och tro att vi – Nordisk
Club Schweiz – här får vara ett hjälpmedel och kontaktorgan.
Fyra gånger under året har i Klubbmeddelande informerats om NCS verksamhet, och vi vill
därtill bara kort notera:
-

-

att NCS nu har 24 medlemsklubbar. Två norska klubbar (Bern och Basel) har under året
upphört och en ny medlem har tillkommit: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle –
Schweiz/Liechtenstein, till vilken vi säger ett varmt välkommen
att vi har 13 sponsorer, varav en huvudsponsor (Volvo), en sponsorpartner (Sydbank) och
elva övriga sponsorer. Ny sponsor är Nuovum, vilken vi hälsar välkommen i vår
gemenskap
att styrelsen under året hållit två sammanträden, därtill ett flertal överläggningar och
kontakter via e-mail, samt att ordföranden och kassören skött de löpande ärendena
inklusive den rätt omfattande förberedelsen av vår Nordiska Weekend. I dessa
förberedelser har även Ann-Christine del Mestre och Rita Caspar deltagit, till vilka vi
riktar ett stort tack
slutligen att årets (2008) ekonomiska resultat utvisar ett plus på 511.10 Fr och att
kassabehållningen är 10’301.59 Fr. Vårt ekonomiska resultat redovisas separat i detalj.

I grunden fyller vår organisation och nätverk gott sin plats i dagens samhälle, där det gäller att
lätt hitta varandra och underlätta kontakter inom och utom nätverket. Vår hemsida med
uppgifter och länkar är den formella delen av nätverket, Nordisk weekend är den personliga.
Men allt kan alltid göras bättre, och vi vill vara lyhörda för klubbarnas behov och önskemål.
Kontakten mellan våra landsmän i Schweiz och våra klubbar, kyrkor och ambassader, d.v.s.
vårt nätverk, är viktig men samtidigt föränderlig. Att som klubbledning se att ens egna
aktiviteter blir efterfrågade och uppskattade är den bästa belöning en styrelse kan få. Och
samma gäller vårt nätverk Nordisk Club Schweiz. Vi tillönskar alla inom vårt nätverk
framgång och arbetsglädje i sitt arbete.
Därmed lägger vi ytterligare ett år till handlingarna och ser fram mot att få träffas i Neuchâtel
till nordisk förbrödring och fest.
Eggersriet i oktober 2009
Sven-Erik Gunnervall, President

