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Resultatregnskap (Kommentarer) 2013 2012 
    
Inntekter    
Kontingent  43900 45300 
Sponsor/Selv-fin  1250 2500 
Salg bøker og T-skjorter  0 0 
Møter  60799  37048 
Bidrag fra DA-felleskasse  8323     2975  
Bidrag fra DA-Roma  4107 0 
Renter  1360 1439 
Sum inn  119739 89262 
    
Utgifter    
Møter  116719 50774 
DA nettsider  236 236 
Innkjøp av materiell  1088 306 
Til DA-felleskasse  9360 9420 
Til DA-Roma  0 0 
Post  3797 6099 
Bank gebyr  232 24 
Sum ut  131432 66859 
    
Over-/underskudd  -11693 22403 
    
Balanse    
    
Eiendeler    
Kapitalkonto  64378 67639 
Driftskonto  9475 15875 
Kontantkasse  2636 4669 
    
Egenkapital    
Kapital  76489 88183 
    
Kapital 1.1  88183 65780 
Over-/Underskudd   -11693 22403 
Kapital 31.12  76490 88183 
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	Cordiali saluti
	Il Comitato Direttivo di Oslo
	Segue a pagina successiva
	ALTRE NOTIZIE FEBBRAIO 2014
	 Kjære alle sammen! Et nytt år er begynt og jeg håper vi i styret har klart å legge opp en spennende og variert foredragsserie. Takk for deres tillit.
	 Jeg vil først komme med en gladmelding om en ny Dante Alighiericomitato som ble etablert på Røst den 22.januar 2014 med 26 medlemmer og et styre på 4 personer. Vi gratulerer Røst så mye og gleder oss til fremtidig samarbeid.
	 De som ønsker å få tilsendt vår medlemsliste, må sende mail til Ingegerd. Om det er noen som vil reservere seg mot at informasjon om deres personlige adresse, telefonnummer etc. på denne måten sendes til de andre medlemmene, må de melde fra innen 15...
	 Vi har samme utfordringer som i fjor når det gjelder mat, og vi vil derfor være takknemlige hvis noen vil bake kake eller lage noe annet mot å få middagen gratis. Meld fra til Igor på igor@gmail.com
	 Vi er 10 stk fra Oslo som skal bestille boken «Il naufragio della Querina». Pluss andre fra de øvrige comitati i Norge. Vi tror derfor at det kan bli mer enn 40 totalt. Det betyr at vi kan bestille samlet med en god rabatt og transport inkludert for...
	 Jeg vil minne om at neste arrangement kommer allerede den 10.mars med et foredrag om Villa Medici i Roma ved Dott. Gianluca Farris.
	 Husk å legge inn arrangementene til Det italienske kulturinstituttet i kalenderen din - det er både flotte filmaftener og foredrag på programmet. For mer informasjon se: www.iicoslo.it
	 Jeg minner om at informasjon om våre foredrag legges på våre nettsider www.dantenorge.org når invitasjonene sendes ut ca. to uker før hvert møte. Der finnes også  informasjon om leie av leiligheter i Italia, stipendmuligheter til språkkurs m.m.
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