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Referat fra Generalforsamling for 2022 
 

Møtet fant sted mandag 27. februar 2023 kl. 18:00 på Istituto Italiano di Cultura, Oscars gate 56. Til stede var 27 
personer hvorav 6 fra styret. President Sergio Scapin var møteleder og sekretær Anne Nystrøm referent. 

1. Virksomhet i 2022. Årsberetningen for 2022 ble gjennomgått av presidenten som redegjorde kort for 
virksomheten gjennom året. Comitato di Oslo hadde 100 betalende medlemmer pr. 31.12.2022, en netto nedgang 
på 9 medlemmer fra året før. Brutto tilgang har i løpet av året vært på 9 medlemmer, men vi har i samme periode 
mistet 18 medlemmer som følge av dødsfall, utmeldelser samt strykninger grunnet manglende 
kontingentbetalinger. På vegne av alle medlemmene, takket presidenten for samarbeidet med IIC. Styret har i 
2022 hatt 7 ordinære styremøter, hvorav fire har vært digitale. Styret har i tillegg hatt utstrakt kontakt via epost og 
telefon. Styret legger ned et omfattende arbeid i løpet av året; et arbeid basert på frivillighet og helt uten noen 
form for økonomisk kompensasjon. 

2. Regnskap for 2022. Reviderte regnskapstall var sendt ut på forhånd, og disse ble kort gjennomgått av 
kasserer Bjørn Saga. Årets regnskap er godkjent av revisor. Regnskapet viste et overskudd på 47.614, og dette 
skyldes ene og alene et tilskudd på 5.000 EUR mottatt fra Sede Centrale i Roma, Dante Alighieri. Tilskuddet skal 
brukes til feiringen av 100 års jubileet til Comitato di Oslo den 6. desember 2023. Foreninger, lag og bedrifter som 
bruker VIPPS blir belastet med 1,75% av sitt totalsalg. Medlemmene oppfordres derfor å betale sin kontingent via 
bank, og ikke med VIPPS. 

3. Årsavgiften for 2023 (Vedtektenes §6). Det ble foreslått at 2023-årsavgiften for medlemmer økes til kr. 500. 
Generalforsamlingen vedtok forslaget. 

4. Valg av styre for 2023 (Vedtektenes §6). Styrets medlemmer var ikke på valg med unntak av Bjørn Saga, Eva 
Brandi og Oddvin Horneland som alle stilte til gjenvalg. Valgkomiteen har også foreslått Arne Gjermundsen som 
nytt styremedlem. Marianne Zimmer ledet valget der alle ble valgt med akklamasjon. Sergio Scapin ble likeledes 
gjenvalgt som President for ett år. Generalforsamlingen vedtok forslagene til sammensetning av det nye styret for 
2023. 
 
Styret for 2023 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 
         "   Arne Gjermundsen  arnegjer@icloud.com    - 913 11 495 

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

6. Valgkomitéen for 2023 (Vedtektenes §6) består av Marianne Zimmer (leder), Marcella Mariani og Linda Tveit. 

7. Valg av President (Vedtektenes §6). Sergio Scapin ble gjenvalgt som President for 2023. 

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

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

Oslo 27.02.2023    Anne Nystrøm sign. 
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