Protokoll från NCS:s årsmöte (delegeradestämma) under Nordisk
Weekend, den 18 oktober i Interlaken.

1.

Velkomst.

Ordföranden Sören Amdal hälsade alla närvarande välkomna till Interlaken och NCS:s
årsmöte.
Sören presenterade styrelsen och medlemsklubbarna. NCS har 27 medlemsklubbar.
Genom sin lokala klubb som är medlem i NCS har man rätt att deltaga under NCS:s årliga
aktivitet : NCS:s Vänskapsmöte (Weekend). Ett privat medlemsskap endast i NCS är inte
möjligt.

2.

Beslutning om deltagelse af gaester ved delegeretforsamlingen (§12 b)

Det beslutades att gäster fick deltaga vid årsmötet.

3.

Godkendelse af dagsorden.

Ordföranden konstaterade att dagordningen och bokslutet för verksamhetsåret 2013 sänds ut i
stadgeenlig tid inför årsmötet. Inga vidare förslag eller synpunkter har inkommit.
Dagordningen godkändes av årsmötet.

4.

Valg av 2 personer til justering af dagens protokol.

Maria Spörri (S) och Knud Nielsen (DK) valdes att justera dagens protokoll.

5.

Godkendelse af protokollen fra årsmödet i Solothurn 2013.

Protokollet från årsmötet 2013 i Solothurn godkändes av mötet.
Protokollet har funnits tillgängligt på NCS:s hemsida.

6.

Praesidentens årsberetning (§ 13 c)

NCS:s orförande Sören Amdal läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2013. (bilaga 1)
Årsmötet godkände årsberättelsen.

7.

Kasserens aflaeggelse af regnskapet, revisionens beretning og
godkendelse (§ 13 d)

NCS:s kassör Agnethe Christensen redogjorde för kassarapporten 2013.
Agnethe tackade NCS:s sponsorer och privatsponsor för deras stöd.
Rita Caspar läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013. ( bilaga 2)
Revisorerna Rita Caspar och Staffan Heuman rekomenderade årsmötet att godkänna
räkningen för 2013 och att ge kassör och styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

8.

Ansvarsfrihed för styrelsen.

Årsmötet följde revisorernas rekomendation att ge NCS:s kassör och styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

9.

Venskabsmödet 2015.

Förslag för 2015: Ticino, Aargau, Appenzell.
Sören: Styrelsen kommer att pröva de olika förslagen och sedan besluta om platen för nästa
års helg.
Komentarer från årsmötet:

Är datumet optimalt ?
Eftersom vi har deltagare från hela Schweiz är det svårt att hitta det perfekta datumet.
Det får inte vara för sent på året pga av vädret. Våren är inte optimal eftersom det finns så
mycket helger (påsk, pingst etc.)
Viktigt att ha samma datum för weekenden så att man kan vika samma helg varje år.
Vi måste göra mer reklam i klubbarna för helgen.

10.

Eventuelt/ forslag fra delegerede, herunder rapport fra mödet
”Generationsskifte” afholdt i Zürich den 13. Juni 2014.

Sören Amdal berättade om mötet i Zürich och hänvisade till att protokollet från mötet
kommer att skickas till de deltagande klubbarna. Generationsfrågan är aktuell i de flesta av
våra medlemsklubbar. Mötet i Zürich var mycket interessant och kommer att uppföljas.

Övriga frågor :
Språkproblemet : Kunde engelska vara ett alternativ ?
I stadgarna står skrivet att vi ska värna om våra nordiska språk. Under weekenden skulle man
kunna underlätta genom att översätta vissa dokument till svenska, norska och danska.
Våra nordiska språk förbinder oss !
Vi måste organisera oss bättre på klubbnivå.

Slutord:
Vi måste göra reklam för NCS i de lokala klubbarna. Berätta om helgen och dela med er till
era landsmän. Vi måste informera om att alla är välkomna som är medlemmar i en av NCS:s
medlemsklubbar.
Ordföranden Sören Amdal avslutade mötet.
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