Protokoll NCS delegeradeförsamling, 15 oktober 2016 på hotell Monopol i Luzern.
1. Välkomsthälsning
NCS ordförande Søren Amdal hälsade ala varmt välkomna till Luzern och NCS
vänskapsmöte/weekend. Han presenterade styrelsemedlemmarna och revisorerna.
2. Beslut om deltagandet av gäster vid årsmötet (§ 12b)
Det beslutades att gäster fick deltaga vid årsmötet.
Medlemsklubbarna presenterades.
3. Godkännande av dagordningen.
Ordföranden konstaterade att kallelsen till mötet och bokslutet för verksamhetsåret 2015 sänds ut i
stadgeenlig tid inför årsmötet.
Dagordningen godkändes.
4. Val av två personer att justera dagens protokoll.
Margareth Ochsner och Holger Infeldt valdes att justera dagens protokoll.
5. Godkännande av protokollet från årsmötet 2015 i Rheinfelden.
Protokollet från Rheinfelden som funnits tillgängligt på NCS’s hemsida godkändes.
6. Ordförandens årsberättelse (§13).
Søren Amdal läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2015/16
7. Kassörens kassarapport, revisionsberättelse och gokännande (§13d ).
7a. Kassarapport.
NCS’s kassör Agnethe Christensen redogjorde för kassarapporten 2015.
Verlust 2015 : 3101.64 CHF.
Klubbens förmögenhet uppgår till : 4907.73 CHF.
7b. Revisionsberättelse.
Revisorn Rita Caspar läste upp revisionsberättelsen. Hon och Staffan Heumann rekommenderade
Årsmötet att godkänna räkningen och att ge kassören och styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Mötet godtog detta förslag och gav kassör och styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

8. NCS’s framtid – diskussion – eventuell omröstning.
Sören läste upp ’Bilag til punkt 8 i dagsordenen’ som inledning.
Det beslutades att Niels Luin skulle ansvara för det praktiska vid en eventuell omröstning.
En av mötets gäster Holger Infeldt ville ha lite information om hur NCS grundades.
Agnethe Christensen gav en kort bakgrund och berättade lite om NCS’s historia.
Under den efterföljande diskussionen fick styrelsen många frågor och förslag . Bland annat om hur
NCS’s ekonomi skulle kunna stärkas.
Årsbidraget ansågs vara för lågt. Riktlinjen borde vara antalet medlemmar i de olika klubbarna.
Hur får man fler sponsorer ? Finns möjligheten att överta sponsorer från t.ex. Skandinaviska Klubben
i Zürich som ju upphört ?
Man måste kanske försöka att söka sponsorer som finansierar speciella programpunkter under
helgen. ( underhållnig etc.)
Sponsormarknaden har ändrat sig de senaste åren. Numera får man inte pengar utan kanske
produkter och sponsoring för speciella aktiviteter.
Innebär dagens omröstning att om det blir ett nej till NCS kommer det att att bli ett extraordinärt
delegerademöte som beslutar om NCS avslutande ? – JA.
Det fanns också förslag om att nybilda klubben med allt vad det innebär. – Stadgar, medlemmar etc.
Det yttrades också positivt om NCS arbete och vänskapsmötena/weekends genom åren. Man
uppskattade att helgen ägde rum på olika platser i Schweiz och att man kan träffa varandra år från år.
Styrelsen tackar alla som deltog i diskussionen och lämnade viktiga input.
Omröstning följde.

Resultat : 9 röster för att NCS ska leva vidare.
4 röster för att NCS ska upphöra.
NCS kommer alltså att fortsätta sina aktiviteter.
9. Weekenden/ Vänskapsmötet 2017
Förslag : St.Gallen , Engelberg, Tessin.
10. Övriga frågor
Holger Infeldt presenterade Twinflag, en firma som producerar pins med olika flaggkombinationer.
En mycket trevlig idé för föreningar men även privatpersoner som vill visa sin tillhörighet till olika
länder.
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