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Årsberättelse 2007/2008
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 2007 hölls i Zug den 20-21 oktober. Parkhotel Zug, en av våra sponsorer,
tillhandahöll lokaler. Drygt ett 70-tal personer var anmälda, vilket var betydligt färrre än
rekordantalet från 2006 – kanske var Locarno ett större dragplåster än Zug. En långväga gäst
från Norge, Øyvind Thorsen, underhöll oss vid flera tillfällen, och stämningen var – som alltid
– god och kamratlig. Hur den Kirsch-bemängda Zugertorte tillverkas fick vi också reda på av
en flink ung bagare vid ett studiebesök. Efter söndagens traditionella Gudstjänst, med
medverkan förutom av våra präster även av Nota Bene kören från Zürich, gjorde vi en
avslutande båttur på Zugersee. Dessutom ingick som sedvanligt även vårt årsmöte och
samtalsforumet Arena i programmet. Vid årsmötet omvaldes styrelsen och revisorerna på två
år. Styrelsen utökades till 7 personer genom nyval av Sören Amdal, varigenom också sydvästra
Schweiz nu representeras.
Under 2007/2008 har en undersökning gjorts bland våra medlemsklubbar hur vår uppgift att
vara ett nätverk för och en förbindelselänk mellan våra medlemsklubbar, ambassader, kyrkor
och sponsorer skall fullföljas. För närvarande söker vi fylla denna uppgift genom vår hemsida
och genom arrangemanget Nordisk Weekend. Undersökningen gav vid handen att man tycker
att nuvarande former är bra och tillräckliga. Från några klubbar framkom önskemål om att
ytterligare aktivera vår hemsida, detta kommer att under 2008 diskuteras vid årsmötet i Chur.
Fyra gånger under året har i Klubbmeddelande informerats om NCS verksamhet, och vi vill
därtill bara kort notera:
-

att NCS nu har 25 medlemsklubbar
att vi har 12 sponsorer, varav en huvudsponsor (Volvo), en sponsorpartner (Sydbank) och
tio övriga sponsorer. Nya sponsorer är Scandinavian Atmosphere, Kontiki-Saga Reisen
och SAM Headhunting Sarl, vilka vi hälsar välkommen i vår gemenskap
att styrelsen under året hållit två sammanträden, 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 (2007) ekonomiska resultat utvisar ett plus på 1’254.79 Fr och att
kassabehållningen är 9’790.49 Fr. Vårt ekonomiska resultat redovisas separat i detalj.

Vi lägger tacksamt ytterligare ett år till handlingarna. Kan våra aktiviteter – hemsidan och
Nordisk Weekend – entusiasmera och stödja arbetet ute i klubbarna är vi tacksamma och
känner oss bekräftade i vår uppgift. Till syvende och sist är det ju i allt klubbarbete, som utförs
ideellt och på fritid, arbetsglädjen och gensvaret från medlemmarna som är drivkraften bakom
allt engagemang. Till alla i vårt nätverk önskar vi lycka till i ert arbete – och väl mött till
Nordisk Weekend 2008 i Chur och Bergün.
Eggersriet i oktober 2008
Sven-Erik Gunnervall, President

