Nordisk Club Schweiz
Association of Nordic Clubs in Switzerland

Protokoll från årsmötet för Nordisk Club Schweiz (NCS) ,
Parkhotel Zug 20.10.2007
1.Välkomsthälsning:
Sven-Erik Gunnervall hälsade alla deltagarna hjärtligt välkomna till årsmötet
2007. Det är nu sjätte gången som vi får fira en Nordisk Weekend tillsammans.
Deltagarantalet är inte så högt som de senaste åren, vilket kan förklaras med
att Zug kanske inte är så attraktivt som förra årets mötesplats Locarno, och att
deltagarna ser den här weekenden som en lillsemester.

2. Beslut om deltagande av gäster vid årsmötet
Det beslutades att gäster fick deltaga vid årsmötet.

3. Godkännande av kallelse och agenda.
Sven- Erik konstaterade att kallelsen och agendan skickats ut i god tid inför
årsmötet. Agendan godkändes av årsmötet.

4. Val av två personer att justera dagens protokoll.
Eva- Lena Johansson och Margrit Ochsner valdes att justera dagens protokoll,
och valdes dessutom till rösträknare för styrelsevalet.

5. Protokollet från årsmötet i Locarno den 21 oktober 2006.
Protokollet är justerat och finns att läsa på NCS:s hemsida.

6. Presidentens årsberättelse (se bilaga)
.

Sven- Erik läste upp årsberättelsen som godkändes av årsmötet.

7. Kassarapport och revisionsrapport.

Agnethe redogjorde för kassarapporten för 2006 som utvisade ett minus på cirka
1000 Franken. Detta förklaras med merkostnader vid weekenden i Losone. ( vin vid
middagen och kurtaxe ).
Rita Caspar läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna Staffan Heumann och Rita
Caspar rekommenderade årsmötet att godkänna kassarapporten.
Årsmötet godkände kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet för styrelse och kassör
Årsmötet gav styrelsen och kassör ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val.
Valberedningen har lämnat förslag på åtta personer till 7 styrelseplatser:
Sören Amdal , Rigmor Blattner , Agnethe Christensen , Gullveig Engvold ,
Sven-Erik Gunnervall , Lars Kristensen , Ann- Christine Del Mestre , Åke
Nordström.
Valet sker skriftligt. Varje klubb har två röster.
Den nya styrelsen för 2008-2009 består av : Sven-Erik Gunnervall , Åke
Nordström , Ann-Christine Del Mestre , Agnethe Christensen , Lars Kristensen ,
Rigmor Blattner och Sören Almdal .
Till ordförande för 2008-2009 valdes Sven-Erik Gunnervall.
Till suppleanter för 2008-2009 valdes : Gullveig Engvold , Jan Larsen , Ingrid
Mårtensson.
Till revisorer för 2008-2009 valdes Rita Caspar och Staffan Heumann.

10. Medlems- och sponsor/ Gönner- bidrag 2008:
Det beslutades att bidragen ska vara desamma som 2007, 60 Franken för klubbar
och 200 för sponsorer.

11. Nordisk weekend 2008.
Förslag : Graubünden.

Lördag 18.10.2008 : Träffpunkt Chur. Därifrån resa med tåg till Bergün (Räthische
Bahn). Årsmöte, Arena, middag och övernattning i Bergün.
Söndag 19.10.2008 : Tågresa till St.Moritz där vi också kommer att fira nordisk
gudstjänst. Resa med restaurangvagn tillbaka till Chur.
Förslaget antogs av årsmötet.

12. Övriga frågor.
Som lämplig plats för Nordisk Weekend 2009 föreslogs Kanton Jura.
Hemsidan : Lars Kristensen som är ansvarig för hemsidan berättade att vi haft
3700 besökare på sidan.
Det kom en fråga om reklam på hemsidan.
Svar : Nej , men som sponsor i NCS får man en egen link på hemsidan.
Vid Arena kan man lägga ut broschyrer vid ingången. Ansvarig är AnnChristine Del Mestre.
Agnethe Christensen informerade om dagens övriga programpunkter.

Mötet avslutades.
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