
 

 
 

REFERAT fra Generalforsamling for 2016 
 
Møtet fant sted mandag 27. februar 2017 kl. 18:00 på Istituto Italiano di Cultura (IIC), Oscars gt. 56. Til stede 
var 18 personer hvorav 7 fra styret. President Sergio Scapin var møteleder og sekretær Anne Nystrøm 
referent. 

1. Virksomhet i 2016. Årsberetningen for 2016 ble gjennomgått av presidenten som redegjorde kort for 
virksomheten gjennom året med ni interessante foredrag og dessuten opprettelsen av den nye web-siten 
http://danteoslo.blogspot.no. Comitato di Oslo hadde 148 betalende medlemmer pr 31.12.2016, en økning 
på 2 fra året før. På vegne av alle medlemmene, takket presidenten for det gode samarbeidet med IIC og dets 
direktør Luca Di Vito. Han rettet også en spesiell takk til Italias ambassadør Giorgio Novello, som også er 
Dante Alighieris honorære president i Oslo- og Stavanger-komitéene. Han nevnte spesielt i den forbindelse 
ambassadørens støtte til "I parchi letterari" som er én av Dante Alighieris viktigste prosjekter. Det kom ingen 
spørsmål fra salen, og årsberetningen ble godkjent. 

2. Regnskap for 2016. Reviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd, og disse ble kort gjennomgått av 
kasserer Linda Aas. Årets regnskap har et mindre underskudd på kr. 1.559 og er godkjent av revisor. 
Årsavgiften er ikke endret fra 2015, og er 300 kroner for enkeltmedlem og 500 kroner for par. 

3. Årsavgiften for 2017 (Vedtektenes §6). Det ble foreslått at årsavgiften for medlemmer forblir uendret 
også for 2017. Generalforsamlingen vedtok forslaget. 

4. Valg av styre for 2017 (Vedtektenes §6). Kasserer Linda Aas har meddelt at hun av helsemessige årsaker 
ønsker å tre ut av styret ett år før hennes periode er over. Styrets øvrige medlemmer var ikke på valg med 
unntak av Eva Brandi som stilte til gjenvalg. En valgkomite bestående av Marianne Zimmer (leder), Roberta 
Luciani Havran og Ingegerd K. Rafn, foreslo Lisbeth Nilsen som ny kasserer. Marianne Zimmer ledet valget der 
alle ble valgt med akklamasjon. Sergio Scapin ble likeledes gjenvalgt som President for ett år. Linda Aas ble 
overrakt gave som takk for sin innsats som kasserer. 
Styret for 2017 har dermed følgende sammensetning: 
Formann   Sergio Scapin   presidente.danteoslo@gmail.com - 936 87 630 
Sekretær   Anne Nystrøm   segreteria.danteoslo@gmail.com - 473 39 495 
Kasserer  Lisbeth Nilsen   alfaliz@hotmail.com   - 924 56 095 
Viseformann Emanuela Noce Rokke  emanuelanoce@hotmail.com  - 994 98 028 
Styremedlem Igor di Tota   igorditota@gmail.com   - 450 53 167 
          “  Eva Brandi   ebrandi@online.no   - 988 30 948 
          “  Eva Bugge   even1945@gmail.com   - 909 29 615 

   “  Linda Vivian Tveit  linda.tveit@online.no   - 930 36 621 

5. Revisor (Vedtektenes §6). Nina Reiersen ble oppnevnt som revisor for ett år til. 

6. Valgkomitéen for 2017 (Vedtektenes §6) består av Marianne Zimmer, Roberta Luciani Havran og 
Ingegerd K. Rafn. 

7. Valg av President (Vedtektenes §6). Sergio Scapin ble gjenvalgt som President for 2017. 

8. Innsendte forslag (Vedtektenes §6). Det var ingen innsendte forslag. 

9. Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble hevet. 
 

Oslo 27.02.2017    Anne Nystrøm sign. 
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