Protokoll årsmötet NCS Martigny 13.10.2012
1.Velkomst ( Bilaga 1
Ordförande Sören Amdal (DK) hälsade delegerade och gäster hjärtligt välkomna till årsmötet
och Nordisk Weekend 2012 i Martigny.
Klubben har under året fått en medlem – Tisdagsklubben , och har nu 29 medlemsklubbar.
Ny huvudsponsor är Jyske Bank (Schweiz) AG. Vi har även fått två nya Gönner: Nielsen Weine
i Wädenswil och SwissLife i Liestal , Ass. Kaj Kunz. Ett stort tack till alla våra sponsorer för
deras stöd till NCS.
Sören tackade Lisa Savioz, Christina Imboden och Oddrun Arnold från Club Nordique du
Valais för deras stöd vid planeringen inför helgen i Martigny.
Ett stort tack även till de nordiska kyrkornas sammarbete inför morgondagens nordiska
gudstjänst på borgen La Batiaz. Årets gudstjänst kommer att följa norsk liturgi.

2. Beslutning om deltagelse af gäster ved delegeretforsamlingen (§12b)
Årsmötet beslutade att gäster fick deltaga vid årsmötet.

3. Godkendelse af dagsorden
Ordföranden konstaterade att inbjudan och dagorningen skickats ut i stadgeenlig tid inför
mötet och att inga förslag och ytterligare synpunkter på dagordningen inkommit.
Dagordningen godkändes av församlingen.

4. Val av två personer til justering af dagens protokol.
Kirsten Larsen (DK) och Marie-Louise Dumelin (S) valdes att justera dagens protokoll.

5. Godkendelse af protokollen fra årsmötet i Bad Ragaz.
Mötesprotokollet som har funnits tillgänglig på hemsidan sedan december 2011 godkändes
av årsmötet.

6. Präsidentens årsberetning (§13 c) Bilaga 2
NCS:s ordförande Sören Amdal (DK) läste upp årsberättelsen för verksamhetsåret
2011/2012.
Årsmötet godkände årsberättelsen.

6a. Information om NCS:s nya hemsida.
Gaby Roseen (S) Lars Kristensen (DK) och Sigve Bu (N) har ingått i gruppen som har tagit
fram den nya hemsidan och NCS nya logo.
Gaby Roseen (S) presenterade arbetet :
-

den nya logotypen, formen och bakgrunden till utformningen

-

förenkla presentationen av de anslutna medlemmarnas samt andra intressenters
aktiviteter

-

målet med arbetet : göra hemsidan levande med aktuell och tillgänglig information för
alla intressenter.

Presentationen innehöll också en demonstration om hur man använder hemsidan.
En fråga till årsmötet om klubbarna kan tänka sig att placera en banner med NCS:s logo
på sina hemsidor så att medlemmarna enkelt får en genväg till informationen på NCS:s
hemsida ?

7. Kasserens afläggelse af regnskapet 2011 (§13c)
NCS:s kassör Agnethe Christensen (DK) redogjorde för kassarapporten 2011. Kassan
utvisade ett minus på 4139.83 CHF vilket kan förklaras med klubbens 10 års jubileum
2011 och en felaktig räkning från Hotel Tamina Sorell i Bad Ragaz. Som korrektur pga
av Hotel Tamina Sorells fel fick NCS 5 presentkort à 100 CHF. Dessa kommer under
kvällen att vara en del av vinsterna.

7a Revisionens beretning og godkendelse (§ 13d )
Rita Caspar läste upp revitionsberättelsen för verksamhetsåret 2011.
Revisorerna Rita Caspar (DK) och Staffan Heuman (S) rekomenderade årsmötet att ge
kassören och styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

8. Ansvarsfrihet för styrelse og kasser.
Årsmötet beslutade att ge kassören Agnethe Christensen (DK) och NCS:s styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Stort tack till Agnethe för allt arbete!

8a. Medlemsbidrag.
Årsmötet beslutade att behålla de nuvarande medlemsbidragen som är : 60 CHF per
medlemsklubb/privatsponsorer och 200 CHF för Gönner.

9. Nordisk Weekend 2013.
Ordföranden bad årsmötet om förslag för 2013: års weekend.
Solothurn, Thun, Interlaken, Lugano, Luzern.
Styrelsen undersöker de olika förslagen och presenterar orten för Nodisk Weekend 2013 i
nästa klubbrev.

10. Eventuelt / förslag fra delegerede.
Fråga från SWEA –Zürich om någon annan klubb är med i Facebook.
Svenska Klubben i Luzern och Svenska Klubben i Géneve är också på Facebook.

Mötet avslutades.

Vid protokollet :

Ann-Christine Del Mestre (S), Sekr.
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