Referat fra medlemsmøte i AMOPA Norvège
2. mars 2006 kl. 16.00 i
Norges Forskningsråd, Stensberggaten 26, Oslo
Kjære Palme-dekorerte.
Vårt første medlemsmøte i 2006 ble avholdt 2.mars i Norges Forskningsråd i Oslo etter invitasjon
fra Else Boon, Generalsekretær for Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og
industriell utvikling. 11 medlemmer var til stede i tillegg til Xavier Morise, attaché for vitenskap
og høyere utdanning ved Den franske ambassaden. Medlemsmøtet etterfulgte årsmøtet som ble
avholdt samme sted kl. 16.00. – Referat fra årsmøtet vedlegges.
Medlemsmøtet startet med servering av nydelige snitter og vin, og dette ble en fin overgang fra
årsmøtet til de to innleggene som stod på programmet resten av kvelden.
Ordstyrer for møtet var Lars Ulsnes. Han startet med å takke Else Boon for invitasjonen til å
avholde våre to møter i Forskningsrådets flotte lokaler og påpekte de sterke forbindelser innen
forskningssamarbeidet mellom Norge og Frankrike. Deretter ga han ordet til Else Boon som
orienterte om ”Forskningsrådet og om Fransk-norsk Stiftelses virksomhet”. Forskningsrådet er et
rådgivende organ for regjeringen når det gjelder forskningspolitiske spørsmål og forvalter nær 4
milliarder kroner til forskningsformål. Fransk-norsk stiftelse som ble opprettet i 1983, er spesielt
rettet mot industrien og samarbeidet mellom Frankrike og Norge på dette området. I forbindelse
med Trollavtalen i 1986 ble det lagt inn årlige bevilgninger i dette samarbeidet. Målet for stiftelsen
er et langvarig forskningssamarbeid mellom Frankrike og Norge.
Rolf Tobiassen tok opp spørsmålet om humanioras plass innenfor Stiftelsen, og det ble opplyst at
det er mulig å samarbeide innen dette feltet også, selv om det pr. idag ikke har noen fremtredende
plass. Forutsetningen er at industrien er med i prosjektet. Vi fikk en meget klar og strukturert
presentasjon av dette viktige organet innen fransk-norsk samarbeide og den betydning det har når
det gjelder kontakten mellom de to land.
Deretter fulgte et foredrag på fransk av Ingse Skattum, professor i frankofon kultur ved
Universitetet i Oslo: ”Langue française et littérature francophone en Afrique subsaharienne –
histoire et perspectives.” Det ble en fasinerende reise inn i Afrikas språkverden, der vi fikk en
meget interessant fremstilling av språk i Afrika sør for Sahara og fremtidsperspektiver for
franskens stilling på dette mektige kontinentet. Vi fikk høre om mange av de lokale og nasjonale
språk som finnes i de forskjellige land, og om hvordan fransk mange steder fremstår som et
prestisjespråk. Temaet er så omfattende og så rikt på eksempler at professor Skattum valgte å
begrense seg til språket og frankofonien i språklig relasjon i denne omgang og å la ”la littérature
francophone” være tema for et annet møte. Vi fikk likevel en kort presentasjon av Ahmadou
Kouroumas bok ”Uavhengighetens soler” som nå foreligger i norsk oversettelse av Ingse Skattum.
Tilhørerne ønsket Ingse Skattum velkommen tilbake for å snakke mer om ”la littérature
francophone” ved en senere anledning.

Møtet ble hevet kl. 19.30. En liten gruppe ble igjen og fortsatte det hyggelige samværet enda et par
timer og diskuterte spesielt franskens stilling i skolen etter at den nåværende regjering har bestemt
at 2. fremmedspråk likevel ikke blir obligatorisk fag i ungdomsskolen.
ANDRE INFORMASJONSSAKER:
- Vi ber dere om å notere neste medlemsmøte som avholdes 11. mai 2006 kl. 17.30 på Det
franske kultursenter, Holtegaten 29 i Oslo. Vår formann Rolf Tobiassen vil holde et
lysbildeforedrag om “verdens første tegneserie”, BAYEUXTEPPET- et unikt kunstverk og
samtidig et enestående dokument om middelalderen og om en stor, historisk begivenhet:
normannernes erobring av England. Dessuten blir det orientering om aktuelle saker, og
medlemmene oppfordres til å tenke igjennom initiativ foreningen bør ta.
Det vil bli servert snitter og rødvin/hvitvin/farris, og derfor tar vi kr.100,- som inngangspenger.
P.gr.a. serveringen må vi ha påmelding senest 8. mai til Kari Aaser Quarré, tlf. 23 20 30 62 eller
Rolf Tobiassen, tlf. 67 12 18 12.
- Vi har gleden av å gjøre kjent at stifteren av Médecins Sans Frontières og tidligere statsråd
Bernard KOUCHNER holder foredrag i Oslo 22.mai. Nærmere opplysninger og påmelding på
www.france.no i begynnelsen av mai. Følg også med i pressen.
- Styret vil minne om at det i pinsen, nærmere bestemt 2.-6. juni 2006, avholdes “Le Congrès
AMOPA” i Nancy. Informasjon og påmeldingsskjema ligger i “La Revue de l’AMOPA” og på
nettet: www.amopa.asso.fr Styret vil være representert på kongressen og oppfordrer
medlemmene til å delta. Påmeldingsfrist: 15.april. De som vil melde seg på, bes kontakte
formannen om betalingsmåten.
- Vi har likeledes gleden av å legge ved i elektronisk form den folderen og plakaten som
Fransklærerforeningen i Norge og Centre Culturel Français nettopp har utarbeidet sammen, og som
FLF nå har sendt ut til ca. 3.000 skoler. – Medlemmene oppfordres til å bruke materiellet aktivt!
Trykte eksemplarer kan fås hos formannen: roltobia@online.no
- ”Newsletter” som var Det franske kultursenters månedlige program over egne
aktiviteter og
andre arrangementer med franske innslag, har opphørt. Heretter vil all informasjon om senterets
virksomhet og fransk-norske kulturarrangementer bare annonseres på Kultursenterets nettsted
www.france.no Vi oppfordrer derfor de av våre medlemmer som ikke har tilgang til internett, om å
oppsøke det lokale biblioteket der det er mulig å benytte seg av denne tjenesten.
- Til sist vil Styret minne om at det er 5 meget gode hoteller i Frankrike som medlemmene, deres
familie og venner kan bo på, til meget gunstige priser. Man oppgir at man er medlem av AMOPA
når man bestiller plass, eller hvem som er det, hvis medlemmet selv ikke er med. – Vi gjengir et
skriv som ble sendt ut i fjor om dette. Mange har siden benyttet seg av muligheten og vært svært
godt fornøyd.

Hoteller/”résidences” i Frankrike
som medlemmer av AMOPA kan bruke, rimeligere enn vanlig.
Den sentrale AMOPA i Frankrike har forhandlet seg til at medlemmer av foreningen, deres familie
og venner kan benytte seg av de samme feriestedene som er opprettet for franskmenn som har
arbeidet i forskjellige departementer eller ”outremer” eller har fått bestemte ordener. Man må da ha
med seg medlemsbevis.

De to første på listen nedenfor er opprettet av foreningen A.D.O.S.O.M., dvs. Association pour
l’Administration d’Oeuvres Sociales d’Outremer
1) Hôtel Windsor/ADOSOM, 16, avenue Windsor, 06406 CANNES Cedex
Tlf. 00 33 4 92 18 82 13
2) La Maison de la France d’Outremer/A.D.O.S.O.M.,25, avenue de Sospel, 06500 MENTON.
– Tlf. 00 33 4 92 10 57 57. Fax 00 33 4 92 10 57 59
De tre neste er, iflg. generalsekretær Jacques DUCHER i AMOPA, ”des résidences de la Société
d’entraide de la Légion d’honneur qui accueillent les membres de l’AMOPA ».
3) Château du Val, 78104 Saint-Germain-en Laye Cedex. Tlf. 00 33 1 30 86 25 00.
Fax 00 33 1 30 86 25 90
4) Château de Pouy-sur Vannes, 10290 Pouy-sur-Vannes. Tlf. 00 33 3 25 39 35 70, Fax 00
33 3 25 21 79 54. Courriel : semlh-pouy@wanadoo.fr
5) Villa Costeur- Solviane, 83700 Saint-Raphaël. Tlf. 00 33 4 94 95 14 79. Fax00 33 4 94 95
90 71

Med vennlig hilsen
Kari Aaser Quarré
Sekretær
For styret

