REFERAT fra Generalforsamling for 2014
Møtet fant sted 2. februar 2015 kl 18.00 på Istituto Italiano di Cultura (IIC), Oscars gt. 56. Totalt var
det møtt frem 54 personer hvorav 7 fra styret. Presidenten Roberta Luciani Havran var møteleder
og sekretaren Ingegerd K Rafn referent.
1. Virksomhet i 2014. Årsberetningen for 2014 var sendt ut på forhånd. Presidenten redegjorde
kort for virksomheten gjennom året med interessante foredrag og dessuten besøk på Røst med
Querini-opera og ny DA comitato. Det var ingen spørsmål fra salen, og årsberetningen ble godkjent.
2.
Regnskap for 2014. Regnskapet var sendt ut på forhånd, og tallene ble kommentert av
kasserer Giulia Di Nunno. Comitato di Oslo hadde 138 betalende medlemmer pr 31.12.2013 og
kontingenten var 300 kr for enkeltpersoner og 500 kr for par. Årets regnskap viser et lite overskudd
på vel 4000 kroner, i hovedsak på grunn av gratis møtelokaler hos IIC, som også har gitt vin som
gave ved noen møter. Noe overskudd kommer fra salg av mat som dels har vært laget av styrets
medlemmer dels av ekstern catering. Økonomien er god, men porto er fortsatt en vesentlig
utgiftspost. Kontingenten beholdes uendret til tross for at medlemsstallet stadig synker noe.
Regnskapet ble godkjent.
3. Valg av nytt styre. President Roberta Luciani Havran ønsket ikke gjenvalg og holdt et innlegg
der hun begrunnet dette med stor arbeidsbyrde. Samtidig takket hun IIC v/direktør Luca de Vito for
godt samarbeid og ambassadør Giorgio Novello for hans entusiasme for kulturutveksling mellom
Italia og Norge og for at han har tatt Comitato di Oslo med på arrangementer der det har vært
naturlig. Også kasserer Giulia di Nunno ønsket å forlate styret på grunn av arbeidsbelastning og
mye reisefravær. Øvrige styremedlemmer fortsetter. Valgkomiteen, som har bestått av Marianne
Zimmer, Elin Naalsund og Thor Rieber-Mohn, foreslo Sergio Scapin som ny president, Linda Aas
som ny kasserer og Eva Bugge som et styremedlem nr 8. Dette er hjemlet i vedtektenes paragraf 4
som sier at styret kan bestå av 5-8 personer. De foreslåtte ble valgt med akklamasjon.
Styret for 2015 har dermed følgende sammensetning:
Formann
Sergio Scapin
presidente@dantenorge.org - 936 87 630
Sekretær
Ingegerd Kleppen Rafn
segretaria@dantenorge.org - 918 40 620
Kasserer
Linda Aas
tesoriere@dantenorge.org - 480 68 814
Styremedlem
Igor di Tota
igorditota@gmail.com
- 450 53 167
“
Eva Brandi
ebrandi@online.no
- 988 30 948
“
Anna Fortis
annafortis1982@hotmail.it - 476 77 324
“
Alice Tonzig
alicetonzig@hotmail.com
- 971 56 739
“
Eva Bugge
even1945@gmail.com
- 909 29 615
Advokat Nina Reiersen har sagt seg villig til å fortsette som revisor et år til.
Etter valget takket den nyvalgte president Sergio Scapin for tilliten, og ambassadør Giorgio
Novello snakket om kulturutveksling med henvisning bl.a. til DA-initiativet Parchi Letterari.
4.
Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt. Avtroppende president Roberta Luciani
Havran delte ut blomster til Luca de Vito, ambassadøren, og concierge Gervais. Hun fikk selv en
bok som takk for innsatsen som president gjennom 6 år mens Giulia di Nunno fikk en glassvase.

