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Årsredovisning för NIMROS  

Nordiska Immigranter i Roussillon 
för 

Räkenskapsåret 2022 
2022 01 01 - 2022 12 31 

 
_______________________________________________________________ 
 
Styrelsen för Nimros, Nordiska Immigranter i Roussillon, får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2022. 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 att främja gemensamma intressen samtidigt som medlemmarna 
ges möjligheter att bättre lära känna den del av Frankrike som föreningen verkar i. 
Stadgarna antogs ursprungligen vid ett årsmöte i Port Vendres den 20 april 1996. 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 255 stycken. 

 

2022 Nystart i en turbulent värld…       
  
Vid årets början visste vi inte riktigt vilket ben vi skulle stå på vad gällde pandemin och 
smittspridningen. Nimros styrelse valde dock att gå ut med full kraft och presenterade ett 
välfyllt aktivitetsprogram för våren och sommaren 2022. Första aktiviteten var ett 
konsertbesök i Perpignan. Under februari besökte vi Cave Byrrh i Thuir och bekantade vi 
oss med det nybyggda akvariet Oniria i Canet. 
 
Nimros nya hemsida lanserades den 1 februari och ”Projekt hemsida” var i mål. Stolta 
presenterade vi den för medlemmarna på årsmötet i mars. 
I slutet av året bytte vi ”host” för vår hemsida för att reducera våra kostnader. 
 
Pétanquemästerskap och besök på Hôtel Pams i Perpignan föregick årsmötet, som hölls 
den 24 mars på Villa Duflot.  
Golftävlingen Perelada cup spelades traditionsenligt i början av april och sedan var 
vandringssäsongen i full gång. Vi vandrade i bergen vid Gorges de Galamus, mitt i staden 
i stadsdelen Moulin-à-Vent i Perpignan, i den botaniska trädgården Jardin des Plantes i St 
Cyprien och till eremitaget Notre Dame de Vie ovanför Argelès, en extra lärorik vandring 
mitt i naturen. 

Besök ordnades på det utbyggda, nyrenoverade konstmuseet i Céret och vi fick kunnig 
guidning på det magnifika nya vineriet i Perelada, båda fina sinnliga upplevelser! 
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Cyklarna dammades av och i mitten av juni gjorde vi en fin tur på den nya cykelvägen EV8 
(Eurovélo 8) vid foten av les Albères.  
 
En familjedag i La vallée des tortues i Sorède ordnades i sommarvärmen och sedan tog 
många av oss sommarsemester på olika ställen i världen.  
Redan då hade värmen och torkan regerat flera veckor och värmeböljorna avlöste 
varandra. Vi skulle få uppleva en av de varmaste och torraste åren i mannaminne i 
Roussillon.   
 
Höstfesten på Château de Planères i Brouilla går till historien...rekordmånga Nimrosor 
samlades en skön sommarkväll för en riktig gårdsfest under bar himmel. Då kom 
regnet...efter flera månaders torka! Till våra värdars stora förvåning hjälpte alla till och hela 
dukningen flyttades på ”nolltid”  in i caven och sedan blev det en hejdundrande fest i skydd 
från regnet. Oförglömligt! 
 
Fler vandringar blev det under hösten...runt lac de Villeneuve de la Raho med lek & 
picknick och i bergen ovanför St Michel de Cuixa. 
Hur återvunna sopor hanteras fick vi lära oss vid ett intressant besök på Sydetom66 i 
Toulouges, ett led i att lära känna det samhälle vi alla lever i. 
 
I skuggan av kriget i Ukraina och dess konsekvenser i form av energikris och inflation 
fortsatte Nimros att vara aktiva.  
Vi tävlade i pétanque och golf även på hösten och två aktiviteter med övernattning 
ordandes. En resa till Albi, Toulouse Lautrecs’ och biskoparnas stad följdes av en 
matverkstad på L’abri LaVall, där vi lagade mat tillsammans under sakkunnig handledning, 
vandrade utmed floden och njöt av vår egenproducerade middag. 
 
December och året går mot sitt slut...då tog Fréderique på Domaine Vaquer i Treserre 
emot oss på vin- och tapasprovning i gourmetklass. Årets sista aktivitet var en uppskattad 
julfest med tema Bernadotte i Hôtel Pams storslagna salonger. 
  
Fredagsgolfen i Spanien, på banorna Perelada och Torremirona, har spelats då vi kunnat 
åka över gränsen. 
De veckovisa fikastunderna i St Laurent de la Salanque, Collioure och Port-Vendres har 
varit populära träffpunkter hela året. Vi har också spelat pétanque i St Laurent de la 
Salanque och i Collioure när vädret tillåtit detta. 
 
I början av året bjöd Nimros in systerföreningarna Scand’Oc och Union Danoise till fortsatt 
dialog om ett fördjupat utbyte föreningarna emellan. Gensvaret blev inte det vi önskat, så 
det blev ingen träff denna gången.  
Svenska Rivieraklubben söker ökad samverkan med föreningarna i Languedoc Roussillon 
och bjöd in Nimros och Scand’Oc till ett event i Languedoc i oktober. Nimros deltog med 
representanter från styrelsen och ett antal medlemmar. 
 
Totalt har Nimros arrangerat 27 programaktiviteter förutom fredagsgolf, boule och 
fika. Ett stort antal av dessa arrangemeng har subventionerats med guidekostnader 
och entréavgifter, liksom lunchen vid årsmötet och höstfesten på Château Planères.  
Vi kan med glädje konstatera att deltagarantalet på de aktivititeter vi arrangerat har 
varit högt och stigit under året.  
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Via Nimros blogg har styrelsen löpande informerat om samhällsviktiga händelser som 
berör medlemmarna i deras vardag, t ex restriktioner och vaccinationsprogram för Covid 
19, presidentvalet, energipriser och nya bestämmelser om vinterdäck. Vi fortsätter blogga, 
då medlemmarna visat stor uppskattning för detta. 
 
En nyhet är styrelsens tips om extrerna kulturaktiviteter. Vi tar del av utbudet i regionen, 
delar information och föreslår medlemmarna att köpa biljetter. Sedan är förhoppningen att 
vi kan samlas en stund i anslutning till arrandemanget för att dela upplevelsen.   
 
Antalet medlemmar i Nimros ökar stadigt och har under 2022 ökat med i det närmaste 
10%, vilket är mycket glädjande. Många norrmän har sökt sig till Nimros, vilket utjämnar 
balansen mellan de olika nationaliteterna i föreningen. 
 
Styrelsen har under året haft 6 ledamöter och hållit 11 protokollförda möten. I november 
lämnade Ingrid Skovgaard sitt boende i Banyuls och därmed även Nimros styrelse. Till vår 
glädje tackade Eva Zetterqvist ja till att fylla tomrummet fram till årsmötet 2023. 

 
 

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR   

       

 Resultaträkning      

       

 Intäkter  2022  2021  
       

 Medlemsavgifter  4 720  4 380  

 Arrangemangsintäkter  7 845  2 464  

 Räntor  6  2  

 Lotteriintäkter  0  0  

 Övriga intäkter  0  0  

       

 Summa intäkter  12 571  6 846  
       

 Kostnader      
       

 Kontorskostnader  417  382  

 Porto  4  14  

 Gåvor  90  80  

 Arrangemangskostnader 11 152  4 194  

 Websida  1 201  1 308  

 Välgörenhet  0  0  

 Bankkostnader  99  95  

       

 Summa kostnader  12 963  6 073  
       

 Årets vinst/ förlust  -392  773  
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Balansräkning 

       

 Tillgångar  2022-12-31  2021-12-31  
       

 Kassa  167  118  

 Check/Paypal  2 595  2 853  

 Sparkonto  2 979  2 973  

       

 Summa tillgångar  5 741  5 944  
       

       

 Skulder/ Eget kapital      

       

 Diverse skulder  671  482  

 Eget kapital  5 462  4 689  

 Årets resultat  -392  773  

       

 Summa skulder/eget kapital 5 741  5 944  
  

 
Styrelsen föreslår att årets förlust avräknas mot Eget Kapital, som under 
pandemiåren vuxit till en nivå som inte behövs för löpande verksamhet. 
 
 
 
Collioure 2023-02-08  
 
 
 

 

 
Lissie Rossing      Michael Svensson 
 
 
 
 
Åsa Jouper Jaan   Eva Zetterqvist  
 
 

 

 

Sverre Wiseth       Göran Larsson  
 
 
 
 
(Vid årsmötet kommer ett signerat exemplar av årsredovisningen finnas tillgängligt)  
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Revisionsberättelse         
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Valberedningens förslag          
 
Styrelse 

 
Lissie Rossing Styrelseordförande Omval för 1 år 
 
Nuvarande styrelse föreslår att antalet styrelsemedlemmar utökas till 7. 
 
Marit Standal  Skyum Styrelseledamot Nyval för 2 år 
 
Johan Bjugger Styrelseledamot Nyval för 2 år 
 
Michael Svensson Styrelseledamot Omval för 1 år 
 
Göran Larsson Styrelseledamot Omval för 1 år 
 
Åsa Jouper Jan Styrelseledamot Fortsätter 1 år 
 
Sverre Wiseth Styrelseledamot Fortsätter 1 år 
 
 
Revisorer 
 
Kjell-Åke Sjödin   Omval för 1 år 
 
Katarina Larsson   Omval för 1 år 
 
Revisorssuppleant 
 
Gunnar Orving   Omval för 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen Nimros för årsmötet 2023 
 
23 mars 2023 
 
 
 
Eva Zetterqvist Karsten Røssland      Göran Gustafsson 

 


