
 
 

  
 
   AMOPA NORVEGE – STYRETS ÅRSRAPPORT 2008  
 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8. mars 2005. Foreningen fortsetter sitt arbeid på forskjellige områder 
for å styrke kontakten mellom Norge og Frankrike samt bidra til å gjøre fransk kultur og fransk 
språk mer synlig og tilgjengelig for nordmenn. 
 
Styret har i 2008 bestått av:  
Rolf Tobiassen, leder;  
Ada Haug Grythe, nestleder;  
Ola Ribsskog, kasserer,  
Kari Aaser Quarré, sekretær. 
Styremedlemmer: Solveig Schult Ulriksen og Kjell Worren.  
 
Foreningen har pr. dags dato 41 medlemmer. 
 
Det har i løpet av året vært avholdt 2 medlemsmøter (06.03.08 og 26.05.08) og 5 styremøter 
(15.01., 11.02., 16.04., 27.08., 10.11.). Medlemmene har mottatt referat fra Årsmøtet i mars 2008 
og fra 2 medlemsmøter i tillegg til et vårbrev. 
 
Medlemsmøter :  
 
06.03.2008 kl. 19.00.  Møte på Universitetet i Oslo, Personalkantinen, HF-bygget, Blindern 
Møtet etterfulgte årsmøtet samme dag og sted. Professor emeritus Asbjørn AARNES holdt et 
foredrag kalt FRANSK – EN LIVSKILDE der han fortalte fra sin lange erfaring innen forskning og 
undervisning i fransk litteratur og åndsliv. Et interessant og morsomt foredrag, der mange hadde 
gleden av å kjenne igjen universitetslærere gjennom flere tiår. 
Det ble servert smørbrød og vin/farris til de 25 fremmøtte.  
 
26.05.2008 kl. 19.00: Møte på Universitetet i Oslo, Personalkantinen, HF-bygget, Blindern 
Vårens medlemsmøte ble avholdt 26. mai. Flere medlemmer hadde tatt med seg familie eller 
venner, og til sammen var vi ca. 20 fremmøtte. Rolf Tobiassen ønsket velkommen og introduserte 
kveldens foredragsholder Solveig Schult Ulriksen, førsteamanuensis emerita og medlem av 
AMOPA. Hennes foredrag hadde tittelen:” Frankrikes første vitenskapskvinne: Émilie du Châtelet 
(1706-1749). Solveig Schult Ulriksen holdt et glitrende foredrag om denne spennende 
kvinneskikkelsen om hvem Voltaire skrev til Frédéric II: ”En stor mann, hvis eneste feil er at hun 
er kvinne” og ga oss en meget levende innføring i hennes samtid i Frankrike og hennes spesielle 
situasjon som kvinne i vitenskapens verden. Mange ble nok inspirert til å lese mer om både Mme 
du Châtelet og det franske samfunn på denne tiden, og vi er meget takknemlige for at Solveig 
Schult Ulriksen lot oss få dele sine kunnskaper på en så inspirerende måte.  
Etter foredraget ble det servert smørbrød og vin/farris. 
 
Møter og aktiviteter i tillegg til medlemsmøter og styremøter:  
 
27. mars 2008: Møte i Paris i forbindelse med AMOPA-FIPF prosjektet (innsamling av materiale 
for å fremme valg av fransk i skolen). Rolf Tobiassen deltok sammen med representanter for  
 
 



 
 
AMOPA Paris, FIPF, AMOPA Finland. Presentasjon av tekster på en foreløpig web-side. Det 
vurderes om det skal utgis en papirutgave, som i første omgang kunne lanseres i 1000 ekspl. for å 
se behovet. Viktig at denne websiden blir kjent, deltakerne diskuterte forskjellige viktige kanaler 
for å få til dette. 
 
1.april 2008: Turid Henriksen og Rita Gjørven utnevnes til ”Chevalier de l’Ordre des Palmes 
Académiques” ved en seremoni i Den franske ambassadørs residens i Oslo. 15 medlemmer av 
AMOPA Norvège var til stede ved den høytidelige overrekkelsen av ordenen som ble utført av 
Madame Chantal Poiret, Frankrikes ambassadør til Norge. Rolf Tobiassen holdt en liten tale om 
ordenen og dens 200-årsjubileum dette året og inviterte de nydekorerte til å bli medlemmer av vår 
forening.  
 
2. april 2008: Møte i Oslo (Det franske kultursenter) i forbindelse med styrets forslag om å 
opprette en nordisk forening av AMOPA. Til stede var leder for foreningen i Danmark, Pierre 
Hyllested, leder for den finske foreningen, Claude Anttila, Rolf Tobiassen, leder av den norske 
foreningen, samt Solveig Schult Ulriksen, styremedlem AMOPA Norvège og Jean-Louis Tarrou, 
også medlem av den norske foreningen. Leder for den svenske foreningen, Renate Gynnerstedt, var 
forhindret fra å delta. Deltakerne ble enige om å starte et nordisk samarbeide samtidig som hver 
enkelt forening beholder sin identitet. Det ble også bestemt at representanter for foreningene møtes 
én gang i året. Referat fra dette møtet ble sendt våre medlemmer i et vårbrev i april 2008. Se også 
Revue de l’AMOPA nr. 181, s 52. 
 
24. april 2008: Vårbrev til medlemmene med følgende innhold: referat fra årsmøte og 
medlemsmøte 06.03., referat fra ordensseremoni 01.04., referat fra møte med ledere for andre 
nordiske foreninger 02.04., informasjon om den planlagte reisen til Toulouse høsten 2008, 
informasjon om samarbeidsprosjektet AMOPA-FIPF, invitasjon til medlemsmøte 26.05. 

  
4. mai 2008 : e-post fra Rolf Tobiassen til vår vennskapsforening AMOPA Haute Garonne om våre 
aktiviteter denne våren og den forestående reisen til Toulouse. 
 
10. - 17.mai 2008: Congrès AMOPA 2008 i Québec, Canada. Markering av 200-års jubileet for 
l´Ordre des Palmes Académiques. Rolf Tobiassen deltok og holdt innlegg – en presentasjon av 
samarbeidsprosjektet med FIPF og nettstedet som viser resultatet av dette arbeidet . Se Revue de 
l’AMOPA nr. 181, ss.15-16. 
 
21. – 25. juli 2008: Congrès Mondial de la FIPF i Québec, Canada. Rolf Tobiassen presenterte 
AMOPA-FIPF-prosjektet. - Våre medlemmer kan se resultatene av dette prosjektet ved å slå opp 
på: www.amopa.fi 
 
 15. – 20. august 2008: Doktorgradstudenter fra Toulouse til Oslo. Rolf Tobiassen laget et tre 
dagers program for dem på Universitetet i Oslo og i næringslivet, og ledsaget gruppen. 
 
8. – 15. oktober 2008: Reise for AMOPA´s medlemmer med følge til Toulouse etter invitasjon fra 
vår vennskapsforening AMOPA Haute Garonne. Hege Jensen har laget rapport fra reisen. 
 
 
Oslo, 10.11.2008 
 
Rolf Tobiassen Ada Haug Grythe Ola Ribsskog  Kari Aaser Quarré 
Leder   Nestleder  Kasserer  Sekretær 
sign.   sign.   sign.   sign.  
 
Solveig Schult Ulriksen Kjell Worren 
Styremedlem   Styremedlem 

  sign.    sign. 


