
 
 

    

 
 

Referat fra Generalforsamling for 2020 

På grunn av pandemien, som forhindret et fysisk møte, ble generalforsamlingen i Società Dante Alighieri – 
Comitato di Oslo for året 2020 unntaksvis avholdt via e-post torsdag den 04.03.2021. 

Innkalling til generalforsamling og dagsorden var utsendt på forhånd, og medlemmene ble bedt om å gi 
beskjed kun om de ikke godkjente referatet og forslag fra Valgkomitéen til fornyelse av styret, samt om de 
eventuelt hadde spørsmål de ville ha besvart. Alle medlemmer derav 8 fra styret regnes derfor som deltatt på 
generalforsamlingen per e-post. Møtet fant sted torsdag 4. mars 2021 via e-post. Mottatte e-poster viste at 
ingen medlemmer stemte imot forslag til Valgkomitéen.  

1. Virksomhet i 2020. Årsberetningen for 2020 ble vedtatt. 
 

2. Regnskap for 2020. Reviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd. Årets regnskap viste et overskudd på 
kr. 14.922 og er godkjent av revisor. Årsavgiften er kr. 400 for enkeltmedlem og kr. 600 for par. Foreninger, lag 
og bedrifter som bruker VIPPS blir belastet med 1,75% av sitt totalsalg. 

 
3. Årsavgiften for 2021(Vedtektenes §6). Det ble foreslått at medlemskontingent for året 2021 ikke skal 
innkreves grunnet usikkerhet om smittevernstiltakene for resten av året som vil være til hinder for fysiske 
møter. Det ble videre foreslått at medlemslisten for 2020 skal føres videre til året 2021. Medlemskontingent 
skal derimot fastslås og innkreves for året 2022. Generalforsamlingen vedtok forslagene. 

 
4. Valg av styre for 2021 (Vedtektenes §6). Styremedlem Stefano Agnoletto har meddelt at han ønsker å tre 
ut av styret etter endt periode. Styremedlem Bjørn Saga vil tre inn som ny kasserer. Styrets øvrige 
medlemmer var ikke på valg med unntak av Eva Brandi som stilte til gjenvalg. En valgkomite bestående av 
Marianne Zimmer (leder), Ellen Reksterberg og Linda Vivian Tveit, foreslo Oddvin Horneland som nytt 
styremedlem, og Sergio Scapin til gjenvalg som President for ett år. Generalforsamlingen vedtok forslagene til 
sammensetning av det nye styret for 2021. 

Styret for 2021 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 Bjørn Saga bjorn.saga@outlook.com  - 911 26 735 
Styremedlem Eva Brandi ebrandi@online.no  - 988 30 948 
         " Eva Bugge even1945@gmail.com  - 909 29 615 
         "  Lise Cook lisecook1@gmail.com   - 986 29 944 
         "  Oddvin Horneland mail@oddvinhorneland.com  - 915 34 197 

6. Signaturrett. Det ble vedtatt at følgende personer har signaturrett hver for seg i Dante Alighieri Comitato 
di Oslo: Sergio Scapin (formann), Anne Helene Nystrøm (sekretær), Bjørn Saga (styremedlem). 

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

8. Valgkomitéen for 2021 (Vedtektenes §6) består av Marianne Zimmer (leder), Linda Vivian Tveit og Ellen 
Reksterberg. 

9. Valg av President (Vedtektenes §6). Sergio Scapin ble gjenvalgt som President for 2021. 

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

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

Oslo, 04.03.2021                 Anne Nystrøm sign. 
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