REFERAT fra Generalforsamling for 2018
Møtet fant sted mandag 11. februar 2019 kl. 18:00 på Istituto Italiano di Cultura (IIC), Oscars gate 56. Til stede var
37 personer hvorav 7 fra styret. President Sergio Scapin var møteleder og sekretær Anne Nystrøm referent.
1. Virksomhet i 2018. Årsberetningen for 2018 ble gjennomgått av presidenten som redegjorde kort for
virksomheten gjennom året. Comitato di Oslo hadde 145 betalende medlemmer pr 31.12.2018, en netto nedgang
på 2 fra året før. Brutto tilgang har i løpet av året vært på 22 medlemmer, men vi har i samme periode mistet 24
medlemmer som følge av utmeldelser, dødsfall samt strykninger som følge av manglende kontingentbetalinger. På
vegne av alle medlemmene, takket presidenten for samarbeidet med IIC. Presidenten takket også for de mange
positive tilbakemeldinger fra medlemmene som gir inspirasjon til fortsatt arbeide for Dante Comitato di Oslo.
Styret har i 2018 hatt 7 styremøter og disse er avholdt privat hjemme hos styrets medlemmer. Styret legger ned et
omfattende arbeid i løpet av året; et arbeid basert på frivillighet og uten noen form for kompenasasjon.
1. Regnskap for 2018. Reviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd, og disse ble kort gjennomgått av
kasserer Lisbeth Nilsen. Årets regnskap har et overskudd på kr. 12.750 og er godkjent av revisor. Årsavgiften ble
ifjor vedtatt økt til kr. 400 for enkeltmedlem og kr. 600 for par. En VIPPS-konto ble i 2018 anskaffet og skal kun
brukes til betaling for forfriskninger/mat ved arrangementene.
3. Årsavgiften for 2019 (Vedtektenes §6). Det ble foreslått at årsavgiften for medlemmer forblir uendret for 2019.
Generalforsamlingen vedtok forslaget.
4. Valg av styre for 2019 (Vedtektenes §6). Kasserer Lisbeth Nilsen har meddelt at hun ønsker å tre ut av styret
etter endt periode. 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 og Linda Vivian Tveit, foreslo Stefano
Agnoletto som ny kasserer. Marianne Zimmer ledet valget der alle ble valgt med akklamasjon. Sergio Scapin ble
likeledes gjenvalgt som President for ett år. Lisbeth Nilsen vil imidlertid fortsette som kasserer til Stefano
Agnoletto har mottatt sitt norske identitetsnummer og således kan tre inn i dette vervet (april).
Styret for 2018 har dermed følgende sammensetning:
Formann
Sergio Scapin
presidente.danteoslo@gmail.com
Sekretær
Anne Nystrøm
segreteria.danteoslo@gmail.com
Kasserer
Stefano Agnoletto
ste.agnoletto@gmail.com
Styremedlem
Eva Brandi
ebrandi@online.no
"
Eva Bugge
even1945@gmail.com
"
Lise Cook
lisecook1@gmail.com
"
Ellen Reksterberg
reksterb@online.no
"
Brit Myhrvold
britmyhr@gmail.com

- 936 87 630
- 473 39 495
- 462 18 503
- 988 30 948
- 909 29 615
- 986 29 944
- 995 48 909
- 911 45 331

5. Revisor (Vedtektenes §6). Nina Reiersen ble oppnevnt som revisor for ett år til.
6. Valgkomitéen for 2019 (Vedtektenes §6) består av Marianne Zimmer (leder), Roberta Luciani og Linda Vivian
Tveit.
7. Valg av President (Vedtektenes §6). Sergio Scapin ble gjenvalgt som President for 2019.
8. Innsendte forslag (Vedtektenes §6). Det var ingen innsendte forslag.
9. Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble hevet.
Oslo 11.02.2019 Anne Nystrøm sign.
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