Nordisk Club Schweiz
Association of Nordic Clubs in Switzerland

Protokoll för årsmötet den 18 oktober 2008 på Hotell Sternen ,Chur.
1. Välkomsthälsning
President Sven-Erik Gunnervall hälsade alla delegerade välkomna till årsmötet och
Nordisk Weekend 2008.
2. Beslut om deltagande av gäster vid årsmötet.
Årsmötet beslöt att gäster fick deltaga vid årsmötet.

3. Godkännande av agendan.
Sven – Erik konstaterade att agendan skickats ut i god tid. Agendan godkändes därefter av
de delegerade.

4. Val av två personer att justera dagens protokoll.
Ingrid Mårtensson och Kirsten Larsen valdes att justera dagens protokoll.

5. Protokoll från årsmötet i Zug den 20 oktober 2007.
Protokollet från årsmötet i Zug har man kunnat läsa på NCS : s hemsida. Protokollet
godkändes av årsmötet.
6. Presidentens årsberättelse
Sven – Erik Gunnervall läste upp årsberättelsen.
7.

Kassarapport och revisionsrapport.
Kassarapporten kommenterades av kassören Agnethe Christensen.
Rita Caspar som är en av revisorerna läste upp revisionsberättelsen , där hon och den
andre revisorn Staffan Heumann rekommenderade årsmötets deltagare att antaga
kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen och kassören tilldelades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9. Medlems – och sponsor/Gönner – bidrag för 2009.
Årsmötet följde styrelsens förslag på oförändrade bidrag för det kommande året.
Medlemsklubbar : 60 CHF

Sponsorer / Gönner : 200 CHF

10. Stadgeändring. För att möjliggöra även för enskild person att bli

Sponsorer /Gönner föreslås följande ändring av artikel 5 :
„ Andere juristische Personen und auch Einzelpersonen können als
Gönner …………..“
För att kunna genomföra stadgeändringen behövs en 2/3 delars majoritetsbslut av
årsmötet.
Stadgeändringen godkändes av alla närvarande klubbrepresentanter.
11. Fråga har väckts om NCS på sin hemsida skall erbjuda ett torg, där

Klubbar kan ta kontakt och utbyta informationer. Principdisskussion.
Resultatet av Gallupundersökningen presenterades. De flesta klubbarna tycker att
allt fungerar bra som det är.
Ett förslag på ett „Torg“ på NCS :s hemsida.

Sven – Erik presenterade styrelsens förslag : Ett slags kalender där man kan presentera
klubbarnas olika aktiviteter.
Lisa Savioz från Club Nordique du Valais tyckte att detta förslag är mycket bra. Det enda
problemet för klubben Valais är att det inte har någon egen hemsida, och med en kalender
kunde de
ändå sprida information till andra klubbar.

Kirsten Chvojka från Dansk Dameclub , Zürich tyckte också att idèn med en kalender på
NCS .s hemsida är en mycket bra idè.
En fråga från Skandinaviska föreningen i Locarno om det skulle vara på frivillig basis
som man satte in sina aktiviteter på hemsidans kalender , besvarades av Sven –Erik , att
det självklart är frivilligt.
Lars Kristensen som är NCS Webmaster informerade om hur denna Webkalender skulle
kunna fungera. Det skulle innebära liten eller inget administrativt arbete , och att klubbarna
själva får ge in information på hemsidan.

Norska klubben i Zürich påpekade också hur viktigt det är att klubbarna har NCS link
på sina hemsidor.
Årsmötet beslutade att styrelsen i NCS ska arbeta på att skapa en kalender till
hemsidan för klubbarnas utbyte av informationer om aktiviteter.

12 Nordisk Weekend 2009. Information

Ann-Christine Del Mestre informerade. Som utgångspunkt har vi valt Neuchatel.
Därifrån kommer vi sedan att göra utflykter i omgivningarna.Vi tror att vi kan
presentera er ett omväxlande program med både kulturella , historiska och kulinariska
höjdpunkter. Vi hoppas att vi ses i Neuchatel nästa år den 17 – 18 oktober.

13. Nordisk Weekend 2010. Plats ?
Lennart Jacobsson , Svenska Klubben Basel arbetar för Hapimag som äger flera hotell i
Schweiz. Han trodde att vi skulle kunna få bra konditioner om vi valde att ha vår
weekend i något av deras hotell. Bland annat har firman ett hotell i Interlaken som
kunde vara interessant.
Andra förslag : Glarus , Uri , Geneve.

14. Övriga frågor.
Närvarolistan !
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