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Styrelsen för Nimros, Nordiska Immigranter i Roussillon, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i Euros(€).

Verksamhetsberättelse
Allmänt om verksamheten
Nimros är en förening för nordbor, som är bosatta i Roussillon hela eller delar av
året. Syftet med verksamheten är enligt stadgarna att bidra till utveckling av sociala
kontakter mellan medlemmarna och främja gemensamma intressen samt ge
medlemmarna möjligheter att bättre lära känna de omgivningar föreningen verkar i.
Stadgarna antogs ursprungligen vid ett årsmöte i Port Vendres den 20 april 1996
och revideras vid behov.
Nimros hade vid årets slut 233 medlemmar.

2021 Ännu ett turbulent år
När året startade trodde vi nog alla att vi kunde andas ut och hoppades att
pandemin snart skulle vara ett minne blott. Bara någon vecka in på det nya
året meddelade premiärminister Jean Castex att gällande restriktioner och
utegångsförbud skulle förlängas och verksamheter fortsätta hålla stängt. De
första vaccinationscentralerna öppnade, och med dem kom det nytt hopp.
Även in- och utreserestriktionerna var hårda, vilket gjorde det svårt för Nimros
medlemmar att komma till Frankrike.
I Nimros styrelse var vi redo för vårens aktiviteter i enlighet med det
presenterade programmet. I mitten av januari blev vi tvungna att inse att det
inte var möjligt att på ett ansvarsfullt sätt ordna aktiviteter för våra medlemmar.
Med tungt hjärta sköt vi upp Nimros aktiviteter till efter påsk och räknade med
att kunna hålla det årsmöte som stadgeenligt skulle hållits i mars. Söndagsfika
och boule i Collioure var det enda vi kunde bjuda in till just då. Styrelsen
fortsatte träffas, mestadels digitalt, och arbetade vidare med ”projekt hemsida”
och förberedelser för det kommande 25-årsjubileet. I mars meddelade vår
kassör Stefan Öije att han önskade lämna sitt uppdrag. Ulf Landby trädde in
som tf kassör i väntan på val av ny kassör på årsmötet. I mars kom dessutom

nya direktiv från den franska regeringen om karantär och utegångsförbud, då
smittspridningen av Covid-19 tog ny fart. En ny nationell karantän infördes i
början av april och kom att gälla en månad. Vi fick friheten att röra oss 10
kilometer hemifrån denna gången, och grupper på mer än 6 personer fick inte
träffas. För att veta om Nimros medlemmar skulle komma till Frankrike till det
planerade årsmötet i maj, gjorde vi en enkät. Det visade sig att få skulle vara
på plats före hösten. Intresset för att delta i ett digitalt möte var litet, våra
medlemmar vill träffas och umgås med varandra! Det självklara beslutet blev
då att skjuta fram årsmötet ännu en gång och att samordna det med 25årsjubileet i september.
”Projekt hemsida” var nu så långt kommet att det var dags för genomförande.
Förfrågan skickades till ett antal webbyråer, och vi mottog tre offerter.Våra
medlemmar sa ”ja” till satsningen vid årsmötet. Efter inspel från vår
webmaster, beslutade vi att bygga vår nya hemsida på befintlig plattform och
med en större egen insats. Ett vinnande koncept, som resulterade i en helt
uppdaterad, modern och användarvänlig hemsida till en mycket rimlig kostnad.
I maj månad presenterades en öppning av samhället i fyra steg, och vi vågade
blicka framåt igen. Vaccinationerna hade också tagit fart, och många hade
hunnit få sina första doser. Styrelsen presenterade nu ett aktivitetsprogram för
sommaren och hösten 2021, som vi är så glada att vi kunnat genomföra!
Redan i juni gjordes en vandring till Chapelle St Julia och i juli vandrade vi
utmed havet och intog sedan gemensam lunch. Såå härligt att få träffas igen!
På grund av det udda läget inkasserades inte medlemsavgifterna för 2021
förrän i juni.
Hösten startades med ett storstilat jubileum på Clos des Aspres i Ortaffa den
16 september. Festdagen inleddes med årsmöte. Göran Larsson valdes till ny
kassör i Nimros vid mötet.
Därefter, när regn övergått till sol, vidtog festkommitténs otroligt roliga kalas
med tema ”les années folles”. Vi åt, drack, lekte, tävlade, underhölls, sjöng, åt
igen, dansade och fröjdade oss till sena kvällen! Ett härligt Nimrosminne och
ytterligare en gång ett bevis för vad medlemmarna kan ge varandra!
Under hösten kunde vi genomföra vårt program med totalt 12 aktiviteter från
juni till december. Vi var bland annat på Paulilles, på stadsvandringar i
Narbonne och Céret, spelade golf och pétanque, besökte borgmästaren i Port
Vendres och avrundade med museibesök och jullunch i Collioure.
Nimros har subventionerat flera arrangemang med inträden och
guidekostnader samt sponsrat 25-årsjubileet/ årsmötet.
Det är med glädje vi konstaterar att deltagarantalet på de aktivititeter vi kunnat
ordna varit högt.
Vi fortsatte att informera om smittspridningen av Covid-19 och gällande
restriktioner under hela året via regelbundna blogginlägg, totalt 21 inlägg
under 2021. Då medlemmarna uttrycker sin uppskattning över blogginläggen

som en hjälp att kunna hålla sig uppdaterade om det aktuella läget i Frankrike
fortsätter vi att blogga även nästa år.
Fredagsgolfen i Spanien, på banorna Perelada respektive Torremirona, har
spelats då vi kunnat åka över gränsen. När det varit möjligt att träffas i mindre
grupper har de veckovisa fikastunderna i St Laurent de la Salanque, Collioure,
Port-Vendres och Céret varit populära träffpunkter. Vi har också spelat
pétanque i St Laurent de la Salanque och i Collioure när vädret och
restriktionerna tillåtit detta.
Styrelsen har under året haft av 6 ledamöter. Styrelsen har hållit 12
protokollförda möten under året. Vi har så gott som avslutat ”Projekt hemsida”
och lanserar en ny hemsida för Nimros i början av 2022. Vi har bytt bank och
försäkringsbolag och därmed samlat våra ”affärer”.
Vid fortsätter dialogen med systerföreningarna Scand’Oc och Union Danoise
om ett fördjupat utbyte föreningarna emellan.

Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
Intäkter

2021

2020

Medlemsavgifter
Arrangemangsintäkter
Räntor
Lotteriintäkter
Övriga intäkter

4 380
2 464
2
0
0

4 600
3 030
3
0
0

Summa intäkter

6 846

7 633

Kontorskostnader
Porto
Gåvor
Arrangemangskostnader
Websida
Välgörenhet
Bankkostnader

382
14
80
4 194
1 308
0
95

508
0
-11
4 933
1 042
0
74

Summa kostnader

6 073

6 546

Årets vinst/förlust

773

1 086

Kostnader

Balansräkning
Tillgångar

2021-12-31

2020-12-31

Kassa
Check/Paypal
Sparkonto

118
2 853
2 973

223
1 443
2 971

Summa tillgångar

5 944

4 637

Diverse skulder
Eget kapital
Årets resultat

482
4 689
773

-52
3 603
1 086

Summa skulder/eget kapital

5 944

4 637

Skulder/Eget kapital

Styrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning till framtida glädje för
medlemmarna.
Collioure i februari 2022

Lissie Rossing

Eva Zetterqvist

Ingrid Skovgaard

Karsten Rössland

Michael Svensson

Göran Larsson

(Vid årsmötet kommer ett signerat exemplar av årsredovisningen finnas
tillgängligt)
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