
REFERAT fra Generalforsamling for 2015 
 
Møtet fant sted 1. februar 2016 kl 18.00 på Istituto Italiano di Cultura (IIC), Oscars gt. 56. Til stede  
var 34 personer hvorav 7 fra styret. President Sergio Scapin var møteleder og sekretær Ingegerd K 
Rafn referent. 
 
1. Virksomhet i 2015. Årsberetningen for 2015 ble gjennomgått av presidenten, som redegjorde 
kort for virksomheten gjennom året med interessante foredrag og dessuten gjenopprettet DA-
comitato i Stavanger. Comitato di Oslo hadde 146 betalende medlemmer pr 31.12.2015 en økning på 
8 fra året før. Målet er å videreføre denne trenden. Det var ingen spørsmål fra salen, og 
årsberetningen ble godkjent. 
 
2. Regnskap for 2015. Ureviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd, og disse ble kort 
gjennomgått av kasserer Linda Aas. Årets regnskap ser ut til å være i balanse men er altså ikke 
godkjent av revisor. Salg av bøker gitt av noen av medlemmene gav en ekstraordinær inntekt på vel 
1 300,- NOK.Vesentlig for økonomien fremover er at det ikke bestilles mer mat fra catering enn det 
antall som faktisk selges, foruten at det gode samarbeidet med IIC som bl.a. gir gratis møtelokaler, 
kan videreføres. Revisorgodkjent regnskap vil bli sendt ut til medlemmene så snart det foreligger.  
 
3.  Endring av vedtektenes pkt. 6.  Det ble foreslått at medlemmer til Styret heretter velges for to år 
av gangen mot nå tre år, -kfr.Vedtektenes pkt. 6. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.. 
 
4. Valg av nytt styre. To styremedlemmene, Alice Tonzig og Anna Fortis ønsket å forlate sine verv 
allerede etter to år mens sekretær Ingegerd K Rafn ville gi seg etter ni års innsats. Styrets øvrige 
medlemmer var ikke på valg med unntak av Igor di Tota som stilte til gjenvalg. En valgkomite 
bestående av Marianne Zimmer, leder, Roberta  Havran og Giulia di Nunno, foreslo Anne Nystrøm 
som ny sekretær og Emanuela Noce Rokke og Linda Vivian Tveit som nye styremedlemmer. 
Marianne Zimmer ledet valget der alle ble valgt med akklamasjon. Sergio Scapin ble likeledes 
gjenvalgt som President for ett år. Ingegerd K Rafn fikk en bok om antikkens Athen og Roma som 
takk for sin innsats og hennes mann Robert Rafn, fikk en bok om Romas broer som takk for sitt 
arbeid med foreningens nettsider.   
Styret for 2016 har dermed følgende sammensetning: 
Formann   Sergio Scapin    presidente@dantenorge.org    - 936 87 630 
Sekretær    Anne Nystrøm   segretaria@dantenorge.org   - 473 39 495 
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 
          “             Eva Bugge    even1945@gmail.com   - 909 29 615 
           “  Emanuela Noce Rokke  Emanuelanoce@hotmail.com - 994  98 028   

    “  Linda Vivian Tveit   lvtveit@online.no     - 930 36 621  - 
 
5.  Revisor   Advokat Nina Reiersen har sagt seg villig til å fortsette som revisor et år til. 
 
6. Valgkomitéen for 2016  består av Marianne Zimmer, Roberta L. Havran og Ingegerd K Rafn 
 
7.  Eventuelt.  Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble hevet. 
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