
 
 
Årsberetning for Norgesklubben Sveits 2020/2021 

Generalforsamlingen 2019 ble avholdt 26.10.19 hos klubbens leder Beate Normann,             
Steinhofrain 2, 6005 Luzern                      

Klubbens styre i klubbåret 2020/2021 bestod av: 

Leder: Beate Normann                             
Nestleder: Berith Anne Høivaag Larsen                                                                                       
Styremedlemmer: Sigve Bu, Kristian Erik Øvermo, Grete Scolati, Therese Moser-Rönning, Renee 
Otterbech                                                                                                                                                              
Kasserer:   Anine Odermatt – Arntzen                                                                                                 
Eventansvarlige: Beate Normann, Berith Anne Høivaag Larsen, Grete Scolati, Terje Wölner-Hansen, 
Kristian-Erik Øvermo, Renee Otterbech                                                                                                                                                    
Sponsoring: Vegard Knudsen, Kristian-Erik Øvermo, Beate Normann                                                                                                                                         
Webmaster: Berith Anne Høivaag Larsen, støttespillere: Grete Scolati, Therese Moser-Rönning, 
Renee Otterbech 

Revisor: Trond Lomsdalen                                                                                                                          

Per 31. oktober 2020 har Norgesklubben Sveits 446 medlemmer med stort og smått, 1.092 
Facebook-gruppe medlemmer og 424 følgere på LinkedIn. Vi har nylig startet en Instagram side der vi 
pr. dato har 55 følgere.  

Styret i Norgesklubben har lagt vekt på å ha styremedlemmer fra hele Sveits, vi har derfor siden 2016 
avholdt digitale styremøter via zoom. Dette for å minske reiseutgifter for klubben og effektivt kunne 
møtes tross store geografiske avstander mellom styremedlemmene. Vi kommuniserer i tillegg over 
Whatsapp og epost ved behov. I klubbåret 2020/2021 har vi hatt følgende møter: 

21.august, 13.april, 23.februar, 21.januar,  

Beate og Berith har deltatt på møter i Genève, Bern, Losone, Interlaken, Zürich, Oslo og Luzern for å 
styrke klubbens aktiviteter i de forskjellige byene. Det gode samarbeidet med konsulatene og 
ambassaden setter vi stor pris på og er viktig for klubben.                                                                                                                                                                           
Det er innført to årlige Nordic Chamber`s managment Meetings for å styrke utveksling og samarbeid 
mellom de nordiske handelskamrene og NKS, Beate har deltatt på disse. Høstmøtet 2022 har NKS 
ansvaret for og vi er så heldige å få avholde dette hos vår konsul i Zürich, Harald Maag. 

I det året som har gått har vi hatt en stor pågang på Sosial Media (facebook), særlig med spørsmål i 
forbindelse med Corona, reisebestemmelser og generell informasjon. Vi er glade for at mange kunne 
få svar på spørsmål og «ferskvare informasjon», takk til alle som har bidratt her! 

17. mai ble også i dette klubbåret annerledes, vi feiret over nettsiden og FB og fikk hilsener fra vår 
ambassadør Erik Førner, våre konsuler Diego Glaus, Rolf Olsen og Harald Maag – ja til og med vår 
Statsminister Erna Solberg hilste til Norgesklubben Sveits! Tusen takk til alle som bidro og delte en 
annerledes nasjonaldag med oss!  



 
 
«Ut på tur», er veletablert, her har du muligheten til å oppdage nye områder og aktiviteter i Sveits, vi 
treffes i grupper på 10-20 og nyter en dag i fjellet, vinsmaking, båttur eller museumsbesøk. Ja her er 
det egentlig bare fantasien som setter grenser og har du en ide til et «Ut på tur» er det bare å melde 
seg! 

Klubbens nettside er vår informasjonsplattform, her finner du all informasjon om klubbens aktiviteter 
samt tips og informasjon om arrangementer av norsk og nordisk interesse.                                                   
Det månedlige nyhetsbrevet er et stort bidrag for å dele informasjon med medlemmer og 
interessenter. Her får du oversikt og oppdateringer på Norgesklubbens egne aktiviteter, men også 
foredrag, konserter og andre kulturelle arrangementer med norske innslag. 

«Binders`n» inneholder reportasjer om klubbens aktiviteter, oppskrifter og korte intervjuer i              
«7 raske». Vil du bidra med en artikkel - har du noe spennende å fortelle om som du gjerne vil dele 
med andre NKS `ere - vi tar gjerne imot stoff!  

På «Råd&Dåd» finner du tjenester innenfor mange felt. Om du har noe å bidra med her, ta kontakt!  
Styret oppfordrer alle medlemmer innenfor næringsliv og tjenester til å bidra til en rikholdig side.  

Vår FB-side får stadig flere medlemmer – vårt mål er at disse melder seg inn i klubben og blir aktive 
medlemmer. Vi er også på plass med egen side på Instagram og LinkedIn. 

Stammtisch/After Work treff /Table ronde er godt etablert. Det er alltid fint hvis noen tar initiativet 
til å arrangere Stammtisch/Table Ronde der du bor. Vi treffes til hyggelige samtaler og utveksling 
over et glass, enten vi er 4 eller 20 er det like trivelig.  

NKS aktiviteter gjennom klubbåret 2020/2021 

Første torsdag hver måned, Stammtisch Basel – ikke startet opp etter 
pandemien 
Hver siste onsdag i mnd, Stammtisch Luzern 
Siste fredag i mnd, Stammtisch St.Gallen 
Første torsdag hver måned, Stammtisch Interlaken 
Table Ronde Geneve – vi forflytter oss rundt om i den franske delen 
Stammtisch Chur – følg med på nettsiden/Hendelser 
 
 

                                                                                                                                                                  

November 2020   
NKS Generalforsamling 19. November  
Therese og Beate hadde opptak til SRF fjernsynssendingen «mmmh-du fröhliche» hjemme hos Beate 
og i Studio i Zürich,  v/Beate/Therese  
                                                                                                                                                                       
Desember 2020 
Julens arrangementer ble avlyst grunner Covid 19 og restriksjoner pålagt av myndighetene. Vi feiret 
med video snutter og hilsener på nettsiden og SOME. 
24.12.20 SRF «mmmh-du fröhliche“ble sendte på SRF1 kl. 18.15 v/Beate/Therese 
 



 
 
 
Januar 2021 og februar 2021 
På grunn av pandemien ble alle arrangement i januar og februar avlyst 
 
 
Mars 2021 
18.03.21 :  Vi innfører digitalt Stammtisch   v/ Renee og Therese 
April 2021  
08.04.21 : Digitalt Stammtisch  v/Renee/Therese 

 
Mai 2021  
05.05.21 : Digitalt Stammtisch  v/Renee/Therese 
17.05.21 : Grunnet Covid 19 og nedstegningen av samfunnet ble alle fysiske arrangementer i avlyst. 
Videohilsener fra ambassadør Erik Førner, Konsulene Rolf Olsen, Diego Glaus, Harald Maag og vår 
statsminister Erna Solberg  v/Berith/Beate 
  
Juni 2021 
26.06.21 : «Ut på tur» - besøk på Musee Cantonale de Beaux Arts Lausanne, v/Rigmor 
 
Juli 2021 
01.01.21 : Nordic Chamber Event, SEBA, Zug 
10.07.21 : Ut på tur - Båttur med seilbåten "Pierre de Lune"-avlyst p.g.a. motorhavari v/Berith 
21.07.21 : Ut på tur - Vinsmaking Chateaux d'Eveque-avlyst p.g.a. for få deltakere  v/Greta 
 
August 2021  
Sommerpause 

 
September 2021 
15.09.21 : NORDIX i Zürich - Norgesklubben organiserer v/ Kristian Erik 
23.09.21 : Table Ronde og Spagetti-kveld i Chigny / Morges  v/ Greta/Berith 
24.09.21 : Nytt: Stammtisch St.Gallen  v/Kevin/Renee 
30.09.21: Webinar -«Navigering mellom kulturer – en kickstart»                                                                           
med Marit Imeland Gjesme, v/Beate/Renee 
 
Oktober 2021 
21.10.21 : Presentasjon av bok førpremiere film om Kenneth Blom – Ambassadens residens Bern 
v/Beate 
23-24.10.21 : Klubbreise til Albergo Losone med presentasjon av bok og førpremiere film med Kenneth 
Blom  v/Diego/Beate 

 

November 2021 

03.11.21 : NORDIX i Zürich – det finske handelskammer organiserer 



 
 
10.11.21 : Omvisning på Bossard-arena + Møte med Dan Tangnes, vår norske suksesstrener for EV Zug, 
10. november 2021 v/Kristian Erik/Anine  

21.11.21 Nordic Chamer Event «TIME» Kunsthaus Zürich med: Erik Fosnes Hansen, Hanne Ørstavik, 
Jørn Lier Horst, Erika Fatland, Anders Indset, i samarbeid med ambassaden og Norla. Apero: Therese                                                                                                                         
v/Beate/Berith/Grete/Renee/ 

26.11.21 Generalforsamling  (digital stemmegivning) v/Beate 

 

Utsikter 2021/2022 

Desember 2021 

06.12.21 :  Julebrunch hos Maria /Tilsamman i Zürich  v/Bodil 

09.12.21 :  Webinar : «Fredsarbeid i. heimen»  med Annabell Stefanussen. v/Grete/Berith 

11.12.2021 Førjulsmiddag  Genève  v/Rigmor/Greta/Berith. 

24.12.21 :  Julehøytid Zürich 

Stammtisch Luzern, Zürich, Basel, Interlaken, Genève,Lausanne, Chur, St.Gallen  

2022 

Nordix/Chatham Rules/Foredrag/Presentasjoner/Business/Webinar 

Februar 22  Skreiaften Luzern 

April/Mai 22 Familiegolf i Thalwil, Utflukt Interlaken, Besøk Gletschergarten Luzern 

17.05.20 Vi feirer 17.Mai 

 

Forslag til styrets sammensetning Norgesklubben Sveits  klubbår 2021/2022:  

Leder: Beate Normann                            
Nestleder: Berith Anne Høivaag Larsen                                                                                       
Styremedlemmer: Sigve Bu, Kristian, Renee Otterbech, Kristin Pisanello, Vegard Knutsen, Therese 
Moser-Rønning, Karoline Bakken 
Webmaster: Berith Anne Høivaag Larsen                                                                                                                                                                       
Kasserer: Anine Odermatt – Arntzen                                                                                                 
Eventansvarlige: Beate Normann, Berith Anne Høivaag Larsen, Renee Otterbech, Karoline Bakken      
Web/Newsletter/FB/Binders’n: Berith Anne Høivaag Larsen, Renee Otterbech, Greta Scotolati, 
Therese Moser-Rönning,  Rigmor Blattner og Kristin Pisanello 

Revisor: Trond Lomsdalen   



 
 
Kristian Erik og Grete går ut av styret. Jeg vil få takke begge for innsatsen de begge har gjort for klubben 
og i styrets arbeid. Hjertelig takk! Kristian Erik og Grete har medvirket flott i teamet er veldig 
takknemlig for at begge vil fortsette den fine innsatsen for klubben utenfor styret. Kristian Erik vil 
fortsette å ha lead for Nordix i Zürich og Grete bistår i eventplanlegging og utføring i Romandie. 

Vi har to nye styremedlemmer, Kristin og Karoline, gleder meg til samarbeidet og et godt team for det 
nye klubbåret!! Velkommen til dere begge!  Kristin og Karoline presenterer seg kort for dere:                                                                                                                       

  

Innbetaling av medlemsgift 2021/2022 betales innen 01.12.21, merk innbetalingen med ditt navn 
og Medlemsavgift 2021/2022 

UBS Switzerland AG                                                                                                                                           
8098 Zürich                                                                                                                                                               
Konto: Norgesklubben Sveits         IBAN: CH53 0023 0230 5037 6140E 

Med ønske om en godt besøkt digital generalforsamling, aktive medlemmer og et godt nytt klubbår 
for NKS 

Luzern, November 2021 

 

 

 


