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Referat fra irsm~te 25~ mars 1996. 

Arsm0tet ble avholdt i lokalene til Det Jtalienske KuJturinstitutt mandag 25. mars. 

1. Formannen Roberto Grassi teste arsberetningen og Per ThauJow Jeste regnskapet, 
sorn bie godkjent. 
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for fire. Roberto Grassi fortsetter sorn styrernediern og Margherita Podesta Heir 
tok gjenvalg. Elisabetta Cassin a \Afolff, Kirsti Messel og Ole Johan Heir var fore
slatt sam nye medlemmer. Samtlige bie vaigt ved akklamasjon. Heir overtar som 
k!lsearar ~turot uil f••nnoro eom e+ kolleiAiu on fnrdole arbeirlsnnngouano con 

"""" ""'""" VI • ~\,7 I""" 1f II ~~I !:IV V oJ I \, i'",ti V ~ IV ""'' I n... VtJ.f-' ...... VI -v ...,-._,~ 

i me!lom. 
Fredrik Elvedahl takket Roberto Grassi for hans store innsats som formann. 

Elvedahl mente at det var pa tide at det ble valgt en ny valgkomite og foreslo at 
de tre som na gii<k ut av styret Berit Bergman, Anna-Karin Kiran og Per Thaulow 
dannet ny valgkomite. De ble valgt ved akklamasjon. 
Elvedahl mente fonavrig at det burde velges ny valgkomite hvert ar. 

Styrets sammensetning for neste ar blir: 
Roberto Grassi 
Diana Monteverdi Haakonsen 
Margherita Podesta Heir 
Ole Johan Heir (kasserer) 
Ingrid Mestad 
Kirsti Messel 
E!isabetta Cassina Wolff 

Revisor: J0rgen Br0ymer 

Va!gkomite: Berit Bergman, Anna-Kairin Kiran, Per Thaulow. 

Styrets forslag om at ogsa studenter skulfe betale kr .150.- i kontingent ble vedtatt. 

Det videre program tor 1996 er anna ikke fastsatt, men neste m0te blir mandag 6/5. 

Roberto Grassi takket Anna-Karin Kiran og Per Thaulow for deres innsats gjennom 
mange ar og overrakte dem en flaske vin og en r0d rose. 

Man gikk sa over til kveldens program som var foredrag ved prof. Marcello Rotili fra 
Napoli som snakket om: 

"lnsediamenti normanni e Iongobardi nel meridione d'ltalia". 

M0tet ble avsluttet med fortriskninger. 

Styret. 

April 1996. 


