Nordisk Club Schweiz
Association of Nordic Clubs in Switzerland

Protokoll för årsmötet den 17 oktober 2009, Hotel de Peyrou , Neuchatel.
1. Välkomsthälsning.
Ordförande Sven-Erik Gunnervall hälsade alla välkomna till Nordisk Weekend.
Han konstaterade att kallelsen skickats ut i god tid.
Till sekreterare för årsmötet valdes : Ann-Christine Del Mestre.

2. Beslut om deltagande av gäster vid årsmötet.
Det beslutades att gäster var välkomna att närvara vid årsmötet.

3. Godkännande av agendan.
Agendan godkändes.

4. Val av två personer att justera dagens protokoll.
Marie-Louise Dumelin , Svenska Klubben Schaffhausen och
Oddrun Arnold , Club Nordique du Valais valdes att justera dagens protokoll.

5. Protokoll från årsmötet i Chur 18 oktober 2008.
Protokollet från årsmötet i Chur den 18 oktober 2008 godkändes.

6. Presidentens årsberättelse.
Sven-Erik Gunnervall läste upp årsberättelsen för NCS. ( se bilaga )

7. Kassarapport och revisionsrapport.
NCS : kassör Agnethe Christensen redogjorde för NCS:s räkenskaper i kassarapporten. (se
bilaga ). Räkningen visar ett plus på 511.10 CHF och ett saldo på 10 301.59 CHF.
Revisor Rita Caspar läste upp revisorernas rapport. Revisorerna Rita Caspar och Staffan
Heumann godkände kassarapporten och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen och
kassör Agnethe Christensen ansvarsfrihet för året 2008.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för föreningsåret 2008.

9. Val
Styrelse för två år 2010 – 2011. Max 7 personer kan väljas.
Valberedningens förslag : Lars Kristensen , Agnethe Christensen , Sven-Erik Gunnervall ,
Åke Nordström , Ann-Christine Del Mestre , Sören Almdal ( alla som tidigare ) och Carita
Benz ( nyval ).
Carita Benz presenterade sig. Hon var många år ordförande för Skandinaviska Klubben i
Zürich och en av grundarna för den finlandssvenska klubben : Finlandsvenska
Fredagsflickorna i Zürich.
Efter att ha avgått som ordförande i Skandinaviska Klubben är hon nu redaktör för klubbtidningen Skannytt.
Valberedningens förslag av ny styrelse godkändes av årsmötet.
Val av suppleanter / Stellvertreter för två år 2010 – 2011. ( tre personer )
Margareth Ochsner , Ingrid Mårtensson och Sigve Bu valdes till suppleanter/
Stellvertreter för perioden 2010 – 2011.
Val av revisorer för två år 2010 – 2011. ( två personer )
Rita Caspar och Staffan Heumann omvaldes till revisorer för perioden 2010 – 2011.
Till ordförande / President för perioden 2010 – 2011 valdes Sven – Erik Gunnervall.

10. Medlems- och sponsor/ Gönner – bidrag 2010
(hittills 60 CHF för klubbar och 200CHF för sponsorer ).
Sven-Erik Gunnervall berättade att det kommit in förfrågan från privatpersoner som vill
vara sponsorer. Efter stadgeändringen förra året är det ju möjligt även för privatpersoner
att bli sponsorer.
Årsmötet beslutade om följande bidrag :

Klubbar
60 CHF
Sponsorer / Gönner (företag etc.) 200 CHF
Sponsorer / Gönner (privatperson) 60 CHF

11. Nordisk Weekend 2010
Plats : Styrelsen NCS förslag : Genève.
Tid : Sven-Erik Gunnervall : Det är viktigt att det är en fast helg. Den nuvarande helgen
sammanfaller med skollovet ( Rita Caspar , Ann-Christine Del Mestre ) vilket kan visa sig
negativt på deltagarantalet.
Helgens inriktning/karaktär/behov.
Fasta programpunkter : Lördag : Årsmötet , Arena , Utflykt , Middag/Aftenmal.
Söndag : Gudstjänst , utflykt lunch/ frukost.

Förslag att förlänga helgen med fredagen.
För Genève : Fredag : Besök på CERN ( European Organisation for Nuclear Reseach )
Alternativprogram : shoppingrunda , besök på museum.
Andra programpunkter : Rödakorset , FN, stadsrundtur.

12. Utvärdering av hemsidans kalendarium
I stort sett - positiv feedback !
Utformning : Man kan inte korrigera redan inskrivna aktiviteter. (negativt)
Möjlighet att med en „klick“ komma direkt till originalinbjudan.(förslag)
Förslag : Scandacs Sigve Bu sammarbetar med Lars Kristensen för att förbättra hemsidans
kalendarium.

13. Övriga frågor
Carita Benz :
Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands (SVFF) har interesse av att bli medlemmar i NCS.
.
Åke Nordström : Svenska Kyrkan , Scandac , Finlandssvenska Fredagsflickorna och
Skandinaviska klubben har genomfört och deltagit tillsammans i olika aktiviteter.
Rigmor Blattner avtackades för sina år i NCS :s styrelse.

Neuchatel 17 oktober 2009

Vid protokollet : Ann-Christine Del Mestre
Sekreterare NCS

Protokollet justeras :

Marie – Louise Dumelin

Oddrun Arnold

