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Protokoll fra 104. generalforsamling i Schweizer Klub Norwegen Oslo 

 
Digitalt 

Torsdag, 24.03.2022, kl. 19:30 
 

 
President Lena Westlake åpnet den 104. generalforsamlingen og ønsket de 9 deltakerne (inkl. presidenten) 
hjertelig velkommen. 

 
 

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Lena Westlake ble foreslått som møteleder. 
André Wittwer og Silvio Bär ble foreslått til å underskrive protokollen. 

 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 
 

1. Godkjenning av dagsorden 
 
Heidi Mustvedt Plüss spurte om punktet «medlemskontingent». Visepresident Christina Berger forklarte at 
dette kun blir lagt inn som et eget punkt på dagsorden, når det foreslås (styret)/søkes om (søknad fra 
medlem) en endring av beløpet. Medlemskontingenten er imidlertid nevnt under punkt "Budsjett" på 
dagsorden.  
 
Dagsorden ble enstemmig godkjent.  

 
 

2. Årsrapport 2021  
 
Siden årsrapporten for 2021 allerede har blitt sendt elektronisk til alle medlemmer gjennom 
nyhetsbrevet/invitasjonen, gikk ikke president Lena Westlake inn i den i detalj. Hun fremhevet enkelte 
punkter, f.eks. at klubben klarte å holde enkelte arrangementer til tross for Corona. Som allerede varslet i 
årsrapporten, informerte hun også på nytt at hun kommer til å gå av som president. Hun nevnte også at hun 
stiller som nytt medlem til valgkomiteen.  
 
Silvio Bär spurte om bakgrunnen til den eksisterende blanding av språk i årsmeldingen (noen bidrag er på 
tysk, noen på norsk). Presidenten forklarte at dette har vært vanlig praksis de siste årene, avhengig av 
hvilket språk som forfatterne av de enkelte bidrag er mest komfortable med. 
Kassereren Regula Frauenfelder bemerket at kommunikasjon fra styret er noe "tysk-tung" i forhold til de 
andre sveitsiske språkene. Styret bør vurdere om fremtidig kommunikasjon delvis bør kunne foregå på f.eks. 
fransk.  
Heidi Mustvedt-Plüss spurte hvorfor norsk, som et ikke-sveitsisk språk, også ble brukt i klubbens 
kommunikasjon. President Lena Westlake forklarte at mange klubbmedlemmer vokste opp her, og at 
klubben også har ikke-sveitsiske medlemmer med en tilknytning til Sveits (f.eks. norske ektefeller, osv.). 
Konklusjonen av diskusjonen var at det er flott at Sveitserklubben er åpent for en rekke språk.  
 
Årsrapporten for 2021 ble enstemmig godkjent. 
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3. Rapport 2021 fra representant i The Council of the Swiss Abroad (CSA)  
 
Heidi Mustvedt-Plüss, representant for Norge i CSA var til stede. Rapporten har blitt sendt ut før GF, men ble 
vist igjen på GF. 
Heidi Mustvedt-Plüss forklarte at det er hennes plikt til å skrive en årsrapport for å informere medlemmene i 
Sveitersklubben om hva som har skjedd i CSA det siste året og hun fremhevet noen viktige punkter: 

• Alle møter (3) fant sted digitalt, da også året 2021 var preget av Corona. Budsjettet som ble satt av 
for CSA representanten ble derfor ikke brukt. Det håpes for noen fysiske møter i 2022, men 
antageligvis vil CSA framover i større grad enn tidligere tilrettelegge for online deltagelse. 

• Hovedtemaene på møtene var: fri bevegelighet for personer i EU, COVID-19 og her spesielt 
vaksinasjon for sveitsere i utlandet. Vaksinasjoner i Norge er godkjent i Sveits. Imidlertid kan 
Sveitsere i utlandet nå også vaksinere seg mot Covid-19 i Sveits. 

• Valget av representanter for valgperioden 2021-2025 fant også sted. Heidi Mustvedt-Plüss takket 
for å ha blitt gjenvalgt.  

 
Heidi Mustvedt-Plüss tok også opp hovedmålene for den nye perioden; "bankproblemet" (dvs. den svært 
innskrenket muligheten for sveitsere bosatt i utlandet til å etablere/opprettholde bankkonto i Sveits til rimelige 
kondisjoner) er fortsatt ikke løst, og det samme gjelder elektronisk stemmegivning. Etablering av et 
minnesmerke for sveitsiske ofre for nazismen ble nylig innvilget. EUs lovbestemmelser om fri bevegelighet for 
personer (Personenfreizügigkeit) og EUs finanspolitikk vil fortsatt være temaer. Valgorganiseringen for den 
neste valgperioden i OSA (Organisation of the Swiss Abroad (OSA) er også et tema, ettersom det foreløpig 
bare er sveitsere som er tilknyttet en klubb som kan stemme.  

 
I 2022, etter en toårig (Corona-) pause, er det igjen duket for en OSA-kongress: den vil gå av stabelen i 
Lugano - Heidi Mustvedt-Plüss anbefaler deltakelse. Alle sveitsere bosatt i utlandet kan delta. 
Heidi Mustvedt-Pluess nevnte at hun er avhengig av å vite hvor skoen trykker for Sveitsere bosatt i Norge. 
Hun er takknemlig for alle innspill. Hvis noen er spesielt interessert i møtene, så er alle tilgjengelige online 
(lenker til disse ble sendt med rapporten). 
 
Visepresident Christina Berger takket for rapporten, som hun hadde lest med interesse. Visepresidenten 
spurte om det ville være mulig å vite temaene for CSA-møtene på forhånd, slik at styret kunne inkludere 
temaene i nyhetsbrevet, noe som ville gi bedre involvering av klubbmedlemmene. Heidi Mustvedt-Plüss 
svarte at hun gjerne informerer styret på forhånd. 
 
 
4. Årsregnskap 
 
Kasserer Regula Frauenfelder presenterte årsregnskapet. Samlet sett fikk klubben et overskudd på kr 8527 i 
2021. 
 
Regula Frauenfelder gikk gjennom årsregnskapet og forklarte de enkelte punktene i oppstillingen. Med ett 
unntak er kategoriene de samme som i fjor. 
 
Hun nevnte at det dessverre bare ble mottatt ca. 38% av de forventede medlemskontingentene. Dette 
skyldes bl.a. at styret hadde bestemt seg for å ikke purre medlemmene noe særlig gjennom Corona-
perioden. Styret har imidlertid diskutert å ha litt mer fokus på medlemsinnbetalinger i 2022, samt at 
betalingsstatus av medlemskontingenter måtte kontrolleres bedre på arrangementer.    
 
Mange medlemmer betaler nå med Vipps. Innbetalinger for medlemskap blandes delvis med billettpriser for 
arrangementer. Dette gjør det vanskelig å fordele alle inntektene til riktig regnskapspost. For å gjøre vondt 
verre, har noen av billettprisene det samme beløpet som medlemskontingentene.  
 
Ved anledningene fremhevet hun 1. august. Her gikk klubben med overskudd. Dette er dog først og fremst 
et resultat av at klubben ikke ble fakturert for lokalleie, tross henvendelser til utleieren. I.o.m. at forrige eier 
har gitt opp restauranten, regner ikke kassereren med at klubben vil bli etter fakturert. Revisorene gikk inn 
for å føre det utfakturerte leiebeløpet som overskudd. 
Arrangementene er fortsatt den største utgiftsposten.  
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Styret har allerede diskutert en mulig endring av kontrakten for nettside tjenester (siden dette er den nest 
største utgiftspost) og vil ta dette opp igjen i det nye styret. 
 
Styret vil nå definitivt ta tak i de høye bankgebyrene og bytte bank i år. Kassereren beklaget at dette ikke 
allerede hadde blitt gjort som planlagt i 2021. 
Etter godkjenning av årsregnskapet deles halvparten av renteinntektene mellom de 2 «fondene». 
Alt i alt har klubben litt mer egenkapital enn i fjor, hovedsakelig takket gevinsten ifm. 1. august. 
Til slutt informerte kassereren om at hun i løpet av året planlegger å avvikle håndkassen.  
Hun bekreftet også at fakturaen var revidert og godkjent av de to revisorene.  

 
Generalforsamlingen vedtok forslagene og godkjente årsregnskapet. I tillegg ble det vedtatt ansvarsfrihet for 
kasserer og styret. 

 
 

5. Budsjett 2022  
 
Kasserer Regula Frauenfelder presenterte budsjettet for 2022. Dette er basert på budsjettet for 2021. 
 
Siden generalforsamlingen foregår digitalt, vil det ikke påløpe noen kostnader for den, dette budsjettpost ble 
dermed satt til kr 0. 
I noen tilfeller er det en «mismatch» mellom budsjett og utgifter det siste året. Kassereren forklarer at 
«Gaver og hilser» er en post som blir benyttet i veldig varierende grad, først og fremst ifm. avskjedsgaver til 
avtroppende styremedlemmer og minnekrans ved dødsfall av klubmedlemmer. 
Pga. Corona ble det ikke avholdt noe styremiddag i fjor. Styret ønsker derimot å holde en middag i 2022, 
med avtroppende og nye styremedlemmer. 
CSA-beløpet er nedjustert til kr 3000, som foreslått av Heidi Mustvedt-Plüss (se nedenfor). 
For posten «sosiale medier» forventer kassereren noe høyere utgaver i år, bl.a. fordi den potensielle nye 
presidenten er godt bevandret på dette feltet og kan bringe inn nye ideer for bedre bruk av sosiale medier. 
Til slutt nevner kassereren at klubben ikke sikter mot store overskudd, det er ikke klubbens mål.  
 
Heidi Mustvedt-Plüss kommenterte nedjustering av CSA-beløpet; det første møte i 2022 var digital, den andre ville 
også foregå digital og den tredje vill sannsynligvis bli holdt i forbindelse med OSA-kongressen. Dermed virker en 
reduksjon fra kr 5000 til kr 3000 rimelig. Beløpet kan imidlertid måtte økes igjen til neste år.  

 
Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt. 

 
 

6. Søknad om navneendring 
 

Søknad om navneendring og styrets innstiling til den ble sendt til klubbens medlemmer i forkant av 
generalforsamlingen. 
 
President Lena Westlake ber Heidi Mustvedt-Plüss å presentere søknaden sin. Heidi Mustvedt-Plüss 
forklarte kort resonnementet sitt; de fleste sveitsiske innvandrere bodde tidligere i Oslo området, mens det 
nå finnes sveitsere overalt i Norge. Dette førte til etablering av Sveiterklubber i andre deler av landet. Derfor 
er navnet «Schweizerklub Norwegen» misvisende. Håndteringen av navnet er også inkonsekvent.  
 
Visepresidenten takket Heidi Mustvedt-Plüss for søknaden. Hun forklarte at det kun er to offisielt registrerte 
klubber (Telemark og vår). Klubben vår heter offisielt "Schweizerklub Norwegen Oslo " og er også registrert 
slik i Brønnøysundregisteret.  
Hun redegjorde deretter for styrets argumentasjon for å beholde navnet (at 'Oslo' er inkludert i det offisielle 
navnet og at klubben også har medlemmer fra utenfor Oslo-området) og bemerket videre at ordet 'Oslo' står 
i sentrum av klubbens banner. Hun nevnte også at hun hadde bedt ambassaden om å bedre involvere andre 
sveitsiske klubber (Telemark) ved eventuelle invitasjoner og utsendelser.  

 
Forslaget om å endre navnet ble avvist (med én dissens).  
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 Valg styret  
 
Presidenten presenterer valgkomiteens forslag. De to nye potensielle styremedlemmene presenterte seg. 
 
Valgkomiteen foreslo Fabienne Zimmermann for presidentvervet. 
Valgkomiteen foreslo Silvio Bär som varamedlem.  
 
President Fabienne Zimmermann Erstatning/Ny, for 2 år 

Visepresident Christina Berger Ikke til valg 

Sekretær Ursula Kienholz Ikke til valg 

Kasserer Regula Frauenfelder Gjenvalg, for 2 år 

1. Varamedlem Silvio Bär  Erstatning/Ny, for 2 år 

2. Varamedlem Laura Sommerdahl Ikke til valg 
 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag. 
 
Sekretæren takket avtroppende president Lena Westlake og avtroppende varamedlem Ursula Aasebø for 
innsatsen.  
 
 

7. Valg av revisorer og valgkomité 
 
Alexander T. Aarøe og Viggo A. Martinussen stiller seg til disposisjon som revisorer i ytterligere ett år. 
 
Claudia Debrunner stiller til gjenvalg som medlem av valgkomiteen i ytterligere ett år. Avtroppende president 
Lena Westlake stiller seg til disposisjon som medlem av valgkomiteen. 
 
Forslagene ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 
 
Følgende organisasjonskomiteer ble også diskutert: 
 

1.-August feiring: 
Styret 
 
Høstfest:  
Styret 
 
"Samichlaus" (St. Nikolaus feiring): 
Gabi Hoff, Laura Sommerdahl og Thierry Gschwind  

 
 
 
8. Diverse informasjon om aktiviteter i 2022 

 
Sekretæren orienterte om følgende planlagte arrangementer:  
 
• Vårfest i ambassaden – 21.5.  
• 1. August feiring 
• Høstfest (slutten av oktober/begynnelsen av november) 
• Samichlaus – 4.12. 
• Ca. 3 digitale stambord med gjesteinnlegg eller annet fokus - quiz i begynnelsen av april  
• Ca. 3 fysiske stambord 
• Eventuelt sopptur (september) 
• Eventuelt en sommerutflukt/byvandring/guidet tur (idé Ursula Aa.) 
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Medlemmene informeres fortløpende gjennom nyhetsbrev, hjemmeside og facebook. 
 
Heidi Mustvedt-Plüss foreslo at en kunne vurdere en bærtur i stedet for sopptur, dersom soppsesongen 
også i 2022 skulle vise seg å være dårlig.  
Hun påpekte også muligheten for å kunne fornye passet/ID gjennom den mobile pass stasjonen som 
besøker Oslo i mai. 

 
 

Generalforsamlingen ble avsluttet klokken 20.49. 
 
 
 
Protokoll: Ursula Kienholz, Sekretær Schweizer Klub Norwegen Oslo 
 
Oslo, 24.03.2021 
 
 

 
 
Signatur 1   André Wittwer   
 
 

 
 
 
Signatur 2    Silvio Bär  
 
 
 
 
 


