
 
 

Oversettelse 

Vedtekter 

For Sveitser Klubb Norge / Medlem av organisasjonen for sveitsere i utlandet (ASO) 

Sveitser Klubb Norge ble grunnlagt 1918 i Kristiania 

Presidenter: 
1918 – 1919 Adolf Max Sutter 
1919 – 1925 Rudolf A. Furrer 
1925 – 1927 E. Näf 
1927 – 1931 Attilio von Moos 
1931 – 1938 Paul Schaltenbrand 
1938 – 1942 Fritz Hegg 
1942 – 1947 Daniel Enersen 
1947 – 1955 Paul Schaltenbrand 
1955 – 1961 Daniel Enersen 
1961 – 1964 Alfred von Werdt 
1964 – 1971 Daniel Enersen 
1971 – 1974 Pierre Goetschi 
1974 – 1986 Josy Selmer 
1986 – 1990 Lilly Christensen 
1990 – 1992 Max Juni 
1992 – 1994  Matthias Peter 
1994 – 1998 Gretel Aas 
1998 – 2002 Isabella Aarøe 
2002 – 2006 Marlise Wishman 
2006 – 2014 Claudia Debrunner 
2014 – 2016  Charlotte Oldani 
2016– 2017 Andrea Eugster 
2017-   Lena Westlake 
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I.   Formål 

§ 1 

Sveitser Klubbens formål er å forene Sveitsere som bor i Norge for å pleie hjemlandets 
sinnelag, å være sammen i festlig lag samt å fremme forståelsen mellom Norge og Sveits. 

 

       II.   Medlemskap 

§ 2 

Sveitser Klubben består av: 

1. Æresmedlemmer 
2. Aktivmedlemmer 
3. Støttemedlemmer 
4. Korresponderende medlemmer 

 

§3 

Æresmedlemmer kan bli foreslått av styret og vedtatt av årsmøtet. Et slikt medlemskap  skal 
kun tildeles personer som har gjort seg spesielt fortjent til det. Æresmedlemmer har alle 
klubbens rettigheter, men slipper de økonomiske forpliktelser. 

§ 4 

Sveitsiske statsborgere og personer som er interessert i Sveits eller Sveitser Klubben kan bli 
aktiv- medlemmer. 

§ 5 

Selskaper kan bli støttemedlemmer. 

§ 6 

Korresponderende medlemmer kan enhver som bor utenfor Norge, men ønsker å være med 
i klubben. Korresponderende medlemmer har ikke stemmerett. 

§ 7 

Opptaket i klubben av alle medlemmer skjer etter godkjennelse av styret. Et eventuelt avslag 
kan skje uten begrunnelse.  Avgjørelsen må være enstemmig. 

§ 8 

Sveitser Klubben Norge er en del av organisasjonen for Sveitsere i utlandet (ASO). Bare 
sveitsiske statsborgere har stemmerett ved voteringer angående relasjoner til Sveits. 

 

 

 

III.  Økonomiske midler og medlemsbidrag 
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§ 9 

Sveitser Klubbens økonomiske midler 

Klubbens løpende utgifter blir dekket av medlemsbidragene og gaver (subsidiering av 
tilstelninger, porto, trykksaker, styremiddager, inventar, klubb-lokal eller lign.) Klubben har 
en kasse, en bankkonto for de løpende utgifter og inntekter samt en sparekonto. 

På slutten av klubb-året foreslår styret på årsmøtet hvordan overskuddet eller et eventuelt 
tap skal dekkes. For å få vedtatt forslaget kreves det et enkelt flertall (mer enn 50% av 
stemmene som er til stedet).  

§ 9 a 

Fondene 

Klubben har opprettet fonds for å tilrettelegge finansieringen av spesielle formål. Ved 
årsslutt blir fondene godskrevet forholdsmessige renteinntekter. For å kunne anvende 
midlene må styret ha godkjennelse av årsmøtet. For å få vedtatt slike forslag kreves det et 
enkelt flertall. 

Skulle det være påkrevet å forandre formålet og/eller fondets navn, kan styret utarbeide 
forslag til årsmøtet. Opphevelse av et fond må også godkjennes av årsmøtet. For å få 
vedtatt slike forandringer kreves det 2/3 flertall.  

§ 10 

Årsbidraget blir fastsatt av årsmøtet. Styret kan nedsette eller sløyfe årsbidraget til enkelte 
medlemmer. 

§ 11 

Alle bidrag skal betales i forveien og blir innkrevet av kasserer. Nye medlemmer som trer inn 
i klubben etter 01.09. i det løpende år behøver bare å betale halve årsavgift. 

 

IV Styret 

§ 12 

Årsmøtet velger et styre som skal lede driften. Styremedlemmene blir valgt for 2 år. 
Vekselvis går halvparten av styret av hvert år. Styremedlemmene kan imidlertid velges på 
nytt. Nyvalgte styremedlemmer begynner for den valgte perioden, vanligvis for 2 år, 
unntaksvis for 1 år. Styret består av president, vice-president, kasserer, sekretær og to 
varamedlemmer. Etter godkjennelse av årsmøtet kan styret innskrenkes til 4 medlemmer 
eller utvides til 8 medlemmer. Presidenten og flertallet av styremedlemmene må være 
sveitsere. Årsmøtet kan bestemme unntak for en valgperiode, hvis spesielle omstendigheter 
tilsier det. 
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§13 

Styret gjør vedtak hvis minst 3 medlemmer er til stedet. Flertall kreves for gyldighet. Ved 
likevekt i stemmene bestemmer presidenten. 

§ 14 

Styret er forpliktet å innkalle til et årsmøte utenom det vanlige hvis 2/3 av de aktive 
medlemmer forlanger det. 

§ 15 

Presidentens oppgaver: Presidenten representerer klubben i offentligheten og mot 
myndigheter. Han/hun leder alle forsamlinger og møter, innkaller til disse, og sørger for at 
beslutninger blir gjennomført av styremedlemmene. Ved behov undertegner presidenten, 
sammen med sekretæren eller kassereren dokumenter eller regninger som skal betales. Ved 
slutten av året signerer presidenten og kasserer alle regninger.  

§ 16 

Er presidenten forhindret, inntrer vice-presidenten med alle hans/hennes rettigheter og 
plikter. 

§ 17 

Kasserers ansvarsområde:  

Kassereren mottar inntektene og fører klubbens regnskap. Regninger som klubben skal 
betale, skal ved behov signeres sammen med presidenten. De har et felles ansvar for 
bankkontoene, postgiroen så vel som klubbkassen. Han/hun står ved årsmøtet til regnskap 
overfor klubben samt til enhver tid overfor styret hvis ønsket. 

§18 

Sekretærs ansvarsområde: Sekretæren fører medlemslisten, utfører løpende 
korrespondanse, fører protokollen og sender ut invitasjonene. Sekretæren og presidenten 
signerer etter behov alle dokumenter i fellesskap. 

§ 19 

Varamedlemmers ansvarsområde: Varamedlemmer skal være stedfortredere for alle 
styremedlemmer. 

 

V.  Forsamlinger 

 

§ 20 

Klubbåret er i overenstemmelse med kalenderåret. Årsmøtet blir alltid avholdt i begynnelsen 
av året.  

Bare medlemmer som har betalt bidraget for året før har personlig stemmerett.  
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Årsmøtets dagsorden: 

a) Presidentens årsberetning 
b) Kasserers årsregnskap 
c) Forslag av styret elle andre klubbmedlemmer 
d) Valg av styret 
e) Valg av revisorer. Valg av valgkomiteen. 

Beslutninger blir tatt ved enkelt flertall. 

 

§ 21 

Forandringer av vedtekter må komme til styret før slutten av klubbåret og må meddeles 
medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Mindre endringer av forslagene kan foretas av 
årsmøtet. Endringer i vedtektene må godkjennes med 2/3 flertall. 

§ 22 

Valget av styret foregår skriftlig. For å forberede valgene velges på årsmøtet en valgkomite 
bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen legger frem forslagene for årsmøtet etter å ha 
informert styret. Valgkomiteens forslag skal bekjentgjøres i innkallingen til årsmøtet. Forslag 
fra medlemmer må meddeles valgkomiteen minst 3 uker i forveien. 

§ 23 

Til alle sammenkomster kan medlemmer ta med seg gjester. 

 

VI.  Utmelding og utestengelse 

§ 24 

Utmelding skal meddeles skriftlig til styret. 

§ 25 

Personer som er et år forsinket med betaling av medlemsbidraget blir betraktet som 
utmeldt. Styret kan beslutte at medlemmer som vanærer klubben utestenges uten 
begrunnelse. 

§ 26 

Skulle klubben opphøre, skal klubbens formue og dens «Dirigentenhammer» gis til den 
Sveitsiske Ambassade som står for oppbevaringen inntil det dannes en ny Sveitser Klubb. 
Hvis det ikke blir dannet en ny Sveitser Klubb innnen 10 år, kan Ambassaden, etter 
godkjennelse av Organisasjonen for Sveitsere i utladet (ASO), gi klubbens formue til en 
institusjon for Sveitsere i utlandet eller noe liknende.  

 

s 
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Revidert og godtatt på årsmøtene av: 

Juni 1961 

Mai 1968 

April 1970 

Mars 1973 

Februar 1981 

Februar 1985 

Mai 1996 

Februar 2001 

 

 

 

 


