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Årsberättelse 2006/2007
Liksom tidigare har verksamheten koncentrerats kring vår huvuduppgift: Att vara ett
samordnande organ och nätverk i Schweiz för kontakten mellan klubbar, ambassader, kyrkor
och sponsorer. Denna uppgift söker vi uppfylla genom att
-

föra en adressbank, kommunicerad genom vår hemsida, som även innehåller länkar till
klubbarnas, ambassadernas, kyrkornas och våra sponsorers egna hemsidor
en gång årligen organisera en Nordisk weekend – en plattform för utbyte av information
och personliga kontakter.

Nordisk Weekend 2006 hölls den 21-22 oktober i Locarno. För femte året i rad var det nytt
deltagarrekord, till de olika arrangemangen var över 120 personer anmälda! Ett av skälen till
detta var säkert platsen Locarno, en pärla vid stranden av Lago di Maggiore. Ett annat var det
fantastiska hotell vi hade –Albergo Losone – som genom sin ägare familjen Glaus bjöd
välkommen till en närmast karibisk miljö. Programmet följde det sedvanliga upplägget, och
turistiska inslag var denna gång resa med nostalgitåg till Intragna (med lätt maskerad
konduktör) och besök på blomsterön Isole di Brissago. Under lördagskvällens middag bjöd vår
nya huvudsponsor Volvo på dryck till maten, ett initiativ som synbarligen uppskattades (se
vidare bokslutet!). Men framförallt kännetecknades helgen av god och hjärtlig samvaro, vilket
ju är huvudskälet för denna helg där vi möts, lär känna varandra och informerar oss och utbyter
åsikter – och detta under gemytliga sociala former.
Fyra gånger under året har informerats om NCS verksamhet, och vi vill därtill bara kort notera:
-

att vi har 27 medlemsklubbar
att vi har 9 sponsorer, varav en huvudsponsor (Volvo), en sponsorpartner (Sydbank) och
sju övriga sponsorer
att styrelsen under året hållit ett ordinare sammanträde, därtill ett flertal överläggningar
och kontakter via e-mail, samt att ordföranden och kassören skött de löpande ärendena
inklusive den rätt omfattande förberedelsen av vår Nordiska weekend
slutligen att årets (2006) ekonomiska resultat utvisar ett minus på 1’190.83 Fr och att
kassabehållningen är 8’535.70 Fr. Vårt ekonomiska resultat redovisas separat i detalj.

Vi lägger tacksamt ytterligare ett år till handlingarna. Nordisk Club Schweiz vill vara ett
nätverk och en förbindelselänk mellan våra klubbar, våra kyrkor och ambassader och våra
sponsorer. Vi vill försöka, framförallt genom arrangemanget Nordisk Weekend, ge er en
stimulans och goda impulser i ert dagliga klubbarbete. Detta frivilligarbete, som ju innehåller
många glädjeämnen men även stundtals kan vara tungt, vill vi efter förmåga stödja och
uppmuntra. Till alla i vårt nätverk önskar vi lycka till i ert arbete – och väl mött till Nordisk
weekend 2007 i Zug!
Eggersriet i oktober 2007
Sven-Erik Gunnervall, President

