Protokoll från NCS:s årsmöte (delegeradestämma) den 17 oktober
2015 i Rheinfelden.
1.

Velkomst.
Ordföranden för NCS : Sören Amdal hälsade alla välkomna till årsmötet.
Styrelsen och de deltagande klubbarna presenterades. NCS har aktuellt 22
medlemsklubbar.
Sören tackade speciellt den svenska och norska kyrkan i Schweiz, för deras deltagande
under söndagens gudstjänst i Rheinfelden.

2.

Beslutning om deltagelse af gaester ved delegeretforsamlingen (§12b)
Det beslutades att gäster fick deltaga under årsmötet.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Ordföranden konstaterade att dagordningen och bokslutet för verksamhetsåret 2014
sänds ut i stadgeenlig tid inför årsmötet. Dagordningen godkändes..

4.

Valg av 2 personer til justering af dagens protokol.
Lars Kristensen och Lisa Savioz valdes att justera dagens protokoll.

5.

Godkendelse af protokollen fra årsmödet i Interlaken 2014.
Protokollet från årsmötet i Interlaken godkändes av årsmötet. Detta har funnits
tillgängligt på NCS:s hemsida.

6.

Praesidentens årsberetning (§13c)
Ordföranden Sören Amdal läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2014/15.
Efteråt tackade han speciellt Maria Spörri-Hedberg (S), Lars Sandberg (N) och Mette
Thomsen (DK) för att de ställt upp som konsulter för NCS:s styrelse.Deras mandat
upphör vid delegeradestämman i Rheinfelden.

7a.

Kasserens afleggelse af regnskapet (§13d)
NCS:s kassör Agnethe Christensen redogjorde för kassarapporten för 2014.
Varje år har vi mindre deltagare vid NCS:s vänskapsmöte. Kostnaderna förblir dock
lika höga.
Vi har aktuellt ett underskott på cirka 3000 CHF för 2014.
Klubbens förmögenhet uppgår till cirka 8000 CHF.

7b.

Revisionens beretning.
Revisorn Rita Caspar läste upp revitionsberättelsen. Hon och Staffan Heuman
rekommenerade årsmötet att godkänna räkningen för verksamhetsåret 2014, och att ge
styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gågna året.
Årsmötet följde revisorenas rekomendation och gav kassör och styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.

7c.

Fastläggande av årsavgiften för 2015/16.
Årsmötet följde styrelsens förslag att behålla nuvarande årsavgift, dvs. 80 CHF för
klubbar och 320 CHF för sponsorer.

8. Valg af bestyrelse och revisorer.
Föslag till ny styrelse i NCS :
Sören Amdal, DK (orförande)
Lars Sandberg, N (vice ordförande)
Ann-Christine Del Mestre, S (sekreterare)
Agnethe Christensen, DK (kassör)
Sigve Bu, N (webmaster)
Maria Spörri, S (Event manager)
Niels Lunau, DK (styrelsemedlem)
Suppleanter
Lisa Savioz, S
Hege Hvaring, N
Annasara Raab, S

Revisorer
Rita Caspar, DK
Staffan Heuman, S
Nyvalde vice orföranden Lars Sandberg tackade Delegeradeföramlingen för
förtroendet.

9.

Venskabsmödet/Nordisk weekend 2016
Nästa års möte kommer att äga rum i kanton Luzern. !

10.

Eventuelt/ Slutord
Sören Amdal : De nordiska klubbarnas plats och uppgifter i Schweiz har förändrats
mycket de senaste åren. Förr var man mer beroende av att träffa sina landsmän och där
kunde naturligtvis de olika klubbarna hjälpa till att förmedla kontakter etc.
Det var också dyrt att resa hem till norden, och därför sökte man gemenskapen med
landsmän i Schweiz.
Nu är det billigt att resa och man har kontakt via internet.
Vi måste tala om NCS:s framtid , och hur vi kan vara en del i den nordiska
gemenskapen.
Nu ser vi fram emot nästa års möte i Kanton Luzern !!

11.

Mötet avslutades av ordföranden Sören Amdal.
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