REFERAT fra Generalforsamling for 2017
Møtet fant sted mandag 12. februar 2018 kl. 18:00 på Istituto Italiano di Cultura (IIC), Oscars gate 56. Til stede var
19 personer hvorav 5 fra styret. President Sergio Scapin var møteleder og sekretær Anne Nystrøm referent.
1.
Virksomhet i 2017. Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått av presidenten som redegjorde kort for
virksomheten gjennom året. Comitato di Oslo hadde 149 betalende medlemmer pr 31.12.2017, en økning på 1 fra
året før. På vegne av alle medlemmene, takket presidenten for samarbeidet med IIC. Han rettet en spesiell hilsen til
Italias nye ambassadør Alberto Colella og hans frue, og ønsket de velkommen til Comitato di Oslo. Presidenten
orienterte deretter generalforsamlingen om at IIC fom september 2017 avkrever Comitato di Oslo en leie på kroner
1.200 for hver gang konferansesalen og dets tekniske utstyr brukes, samt bruk av garderoben og tilhørende toalett.
Fra samme dato ble også styret bedt om å fjerne innholdet i sitt arkivskap som var plassert i IICs kjeller. Det kom
ingen spørsmål fra salen, og årsberetningen ble godkjent.
2.
Regnskap for 2017. Reviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd, og disse ble kort gjennomgått av
kasserer Lisbeth Nilsen. Årets regnskap har et overskudd på kroner 1.628 og er godkjent av revisor. Årsavgiften er
kroner 300 for enkeltmedlem og kroner 500 for par.
3. Årsavgiften for 2018 (Vedtektenes §6). Det ble foreslått at årsavgiften for 2018 økes med kroner 100. Ny
årsavgift for 2018 blir således kroner 400 for enkeltmedlem og kroner 600 for par. Generalforsamlingen vedtok
forslaget.
4. Valg av styre for 2018 (Vedtektenes §6). Viseformann Emanuela Noce Rokke, styremedlemmer Igor Di Tota og
Linda Vivian Tveit har alle meddelt at de ønsker å tre ut av styret etter endt periode. Styrets øvrige medlemmer var
ikke på valg med unntak av Anne Nystrøm og Eva Bugge som begge stilte til gjenvalg. En valgkomite bestående av
Marianne Zimmer (leder), Roberta Luciani Havran og Ingegerd K. Rafn, foreslo Brit Myhrvold, Lise Cook og Ellen
Reksterberg som nye medlemmer. Marianne Zimmer ledet valget der alle ble valgt med akklamasjon. Sergio Scapin
ble likeledes gjenvalgt som President for ett år. Igor Di Tota ble overrakt gave som takk for sin innsats som
styremedlem. Emanuela Noce Rokke og Linda Vivian Tveit var ikke tilstede.
Styret for 2018 har dermed følgende sammensetning:
Formann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
5.

Sergio Scapin
Anne Nystrøm
Lisbeth Nilsen
Eva Brandi
Eva Bugge
Lise Cook
Ellen Reksterberg
Brit Myhrvold

presidente.danteoslo@gmail.com
segreteria.danteoslo@gmail.com
alfaliz@hotmail.com
ebrandi@online.no
even1945@gmail.com
lisecook1@gmail.com
reksterb@online.no
britmyhr@gmail.com

936 87 630
473 39 495
924 56 095
988 30 948
909 29 615
986 29 944
995 48 909
911 45 331

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

6. Valgkomitéen for 2018 (Vedtektenes §6) består av Marianne Zimmer (leder), Roberta Luciani Havran og Linda
Vivian Tveit.
7. Valg av President (Vedtektenes §6). Sergio Scapin ble gjenvalgt som President for 2018.
8. Innsendte forslag (Vedtektenes §6). Det var ingen innsendte forslag.
9. Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble hevet.
Oslo 12.02.2018 Anne Nystrøm sign.

