Nordisk Club Schweiz
Association of Nordic Clubs in Switzerland

Protokoll från Nordisk Club Schweiz (NCS) årsmöte, Albergo
Losone 21.10.2006.
Antal deltagare: 50 stycken varav 24 deligerade och 26 gäster.
Antalet representerade klubbar: 15 stycken .

1.Välkomsthälsning:
Årsmötets deltagare hälsades välkomna av klubbens ordförande Sven-Erik
Gunnervall.
Han berättade att det nu var femte gången efter nystarten som en Nordisk
Weekend genomförs. I år är det nytt deltagarrekord igen och han önskade en
trevlig helg.

2. Beslut om deltagande av gäster vid årsmötet:
Det beslutades att gäster var välkomna att deltaga vid årsmötet.
3. Godkännande av agendan:
Agendan godkändes av årsmötet.
Sven-Erik Gunnervall konstaterade också att kallelsen till årsmötet skett i
stadgeenlig tid.
4. Val av personer att justera dagens protokoll
Till justeringsman/kvinna valdes: Jan Larsen och
Bella Roscher
5. Protokoll från årsmötet på Mainau 2005.
Protokollet från årsmötet har legat ute på NCS:s hemsida
(www.nordiskclubschweiz.ch).
Ingen hade några frågor eller invändningar mot protokollet och det lades därmed
till handlingarna.

6. Presidentens årsberättelse:
Sven-Erik Gunnervall läste upp årsberättelsen, där han bland annat redogorde
för:
NCS:s uppgifter och Nordisk Weekend på Mainau .
Vi har nu 27 medlemsklubbar och 10 sponsorer.
Huvudsponsor för denna weekend är Volvo.
Styrelsen har hållit ett ordinarie sammanträde och därtill kontakter via e-mail
och telefon.
(Årsberättelsen följer med som bilaga.)

7. Kassarapport och revisionsrapport:
Kassarapporten lästes upp av klubbens kassör Agnethe Christensen.
Vi har ett plus på 1729.78 Fr för året som gått.
Klubbens förmögenhet : 9726.53 Fr.
(Årsredovisningen ligger med som bilaga.)
Revisorer för 2005/2006 har varit Rita Caspar och Staffan Heumann.
Rita Caspar läste upp revisionsberättelsen i vilken hon och Staffan Heumann
godkände klubbens räkenskaper, och rekommenderade årsmötet att anta
kassarapporten från Agnethe Christensen.
Kassarapporten godkändes av årsmötet.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen gavs ansvarsfrihet av årsmötet för det gångna verksamhetsåret.
9. Val av valberedning för 2007.
Valda blev: Brita Heer
Margareth Ochsner
Kirsten Larsen

10. Medlemsbidrag/ sponsor bidrag för 2007.
Förslag från styrelsen: 60 Fr för klubbar och 200 Fr för sponsorer.
Grund till höjningen av klubbidraget: Administrativ avgift för Nordisk
Weekend, täckande bl.a. sponsoring av barnfamiljer och oförutsedda
merkostnader.
Förslagen godtogs enhälligt av årsmötet.
11. Nordisk Weekend:
-

2007 i Parkhotel Zug 20-21 oktober
Förslag om att lägga årsmötet något senare med tanke på långa resvägar.
Möjligheten att komma kvällen innan ansåg mötet var en mycket bra ide’.
Tema till arenan 2007: Skiftande klubbprofiler – ändrade behov.
Förslag till plats för Nordisk Weekend 2008: - Graubünden
Jura
Berner Oberland
Solothurn
Neuchatel
St Gallen
Wallis

12. Övriga frågor:
Material från klubbar, sponsorer, kyrkor etc. kan läggas på bord i Palmsalen.
Årsmötet 2006 förklarades för avslutat.

Albergo Losone 21 oktober 2006

Ann-Christine Del Mestre
Sekreterare
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