
AMOPA NORVEGE – STYRETS ÅRSMELDING 2005 
 
Stiftelsesmøtet 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8. mars 2005. Stiftelsesmøtet ble holdt på Det franske 
kultursenter i Oslo og ble etterfulgt av en mottakelse hos Frankrikes ambassadør til 
Norge, Mme Chantal Poiret. 
 
40 av 48 dekorerte med ”L´Ordre des Palmes Académiques”,  uttalte seg, gjennom 
korrespondanse forutfor stiftelsesmøtet, positive til opprettelsen av foreningen, etter 
initiativ fra Rolf Tobiassen, Svein Johansen, Lars Ulsnes,  Jørgen Aarhoug og Jean-
Louis Tarrou. 23 var til stede på stiftelsesmøtet. Forslaget til statutter for foreningen 
ble vedtatt med et par endringer.  
Følgende ble valgt til foreningens styre: Rolf Tobiassen, Lars Ulsnes, Hege Jensen, 
Kari Aaser Quarré. Styret ble på første styremøte enig om å fordele oppgavene seg 
imellom på følgende måte : 
 
Rolf Tobiassen, leder;  
Lars E. Ulsnes, nestleder;  
Hege Jensen, kasserer,  
Kari Aaser Quarré, sekretær. 
 
Det ble på stiftelsesmøtet bestemt at medlemmene skal betale til AMOPA Norvège 
den kontingenten som fastsettes av og som gjelder for AMOPA sentralt.  Den norske 
foreningen beholder 35% av beløpet, resten overføres til AMOPA sentralt. 
Medlemmene kan velge mellom 3 typer medlemsskap. Medlemsskapet inkluderer 
tidskriftet Revue de l´AMOPA som kommer ut 4 ganger pr. år. Det ble også vedtatt 
at hvert medlem skulle betale et startgebyr på kr. 100,00 til den norske foreningen. 
 
Etter stiftelsesmøtet sendte styret ut påmeldingsskjemaer for medlemsskap til alle 
ordensmottakere. I tillegg ble det sendt ut et skjema der man ble oppfordret til å 
skrive litt om sine aktiviteter, sin tilknytning til Frankrike og forslag til saker og 
arbeidsområder for foreningen.  
47 meldte seg inn i foreningen etter stiftelsesmøtet. Foreningen har pr. dags dato 45 
medlemmer, 1 medlem er gått bort og 1 medlem har meldt seg ut av foreningen.  
 
Det har i løpet av året vært avholdt 2 medlemsmøter og  7 styremøter.   
 
Medlemsmøter :  
 
19.04.2005 kl. 17.00 :  Medlemsmøte i Klubben, George Sverdrups Hus, 
Universitetet på Blindern. 17 medlemmer var til stede. Møtet startet med en 
omvisning i det nye universitetsbiblioteket, så fulgte et foredrag av Eivind Smith, 
professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo: ”Erfaringer fra 
forskningssamarbeid og studentutveksling med juridiske fakulteter i 
Frankrike. Kan andre dra nytte av erfaringene?” Deretter var det diskusjon og 
sosialt samvær med servering. I diskusjonen ble det spesielt drøftet forskjellige 
stipendordninger. Til tross for at det bevilges mange penger i samarbeidet mellom 
Frankrike og Norge (Fransk-Norsk Stiftelse, AURORA, TROLL) er det bare stipend 
gjennom ERASMUS og Lånekassen som kommer studentene til gode etter at 



statsstipendiatordningen ble avviklet.  De nevnte ordningene gjelder uansett land, 
det finnes ikke noe spesielt for studier i Frankrike. Møtedeltakerne var enige om at 
styret burde arbeide med saken og eventuelt opprette et utvalg som kunne se 
nærmere på stipendmuligheter for studier i Frankrike. 
 
06.10.2005 kl. 16.30 : Medlemsmøte i personalkantinen, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i sentrum. 17 medlemmer var til stede. Møtet startet med en omvisning 
i Urbygningen som nylig har gjennomgått en omfattende restaurering. Deretter var 
det foredrag ved Kari Skogen, rektor ved Vågsbygd videregående skole, 
Kristiansand: ” Erfaringer fra bruk av TROLL-avtalen og skolesamarbeid med 
Frankrike. Kan det gjøres mer ? (Jfr. Innføringen av 2. fremmedspråk som 
obligatorisk fag i ungdomsskolen fra høsten 2006)”. Foredraget ble etterfulgt av 
diskusjon og sosialt samvær med servering. Det ble en ivrig debatt både om 
franskens stilling i skolen idag og i fremtiden og om muligheter for å styrke språkets 
posisjon. Siste del av møte var kalt ”Hva gjør foreningen og hva bør den gjøre?” 
Formannen informerte bl.a. om styrets initiativ til å opprette en ”jumelage” med 
AMOPA Haute Garonne. Medlemmene støttet enstemmig opp om forslaget og ga 
styret fullmakt til å arbeide videre med saken. Medlemmene ga også uttrykk for at 
styrkingen av kontakten mellom Frankrike og Norge på alle områder måtte være 
foreningens viktigste oppgave. Dette kommer også tydelig frem på de 
informasjonsskjemaene som medlemmene har returnert. Styret hadde  tatt initiativ 
til fortsatt samvær etter møteslutt kl. 19.30, og en liten gruppe deltok i dette. 
 
 
Møter og aktiviteter i tillegg til medlemsmøter og styremøter:  

 
- 06.04.2005 : Referat fra stiftelsesmøtet ble sendt alle mottakere av ”L´Ordre des 

Palmes Académiques” i Norge sammen med informasjon om medlemskap i 
foreningen og invitasjon til første medlemsmøte 19.04.2005. 

- 30.04.2005 : Referat fra 1. medlemsmøte sendt innskrevne medlemmer.  
- 12.04.2005 : Møte mellom Patrice Champion, Kulturråd ved Den franske 

ambassade og direktør for Det franske kultursenter, Rolf Tobiassen og Kari 
Aaser Quarré. Presentasjon av foreningen, avtale om informasjon om 
Kultursenterets aktiviteter, invitasjon til vitenskapsavdelingens foredrag og 
mottakelse i anledning feiringen av 14. juli til foreningens medlemmer samt  
informasjon om foreningens ønske om å arbeide for TV5 i Norge.  

- 14.05.- 15.05.2005 : Congrès AMOPA 2005 i Grenoble.  Rolf Tobiassen deltok.   
      Her fikk han bl. a. kontakt med AMOPA Haute Garonne som viste interesse for      
       ”jumelage” med den norske foreningen. 
- 07.06.2005 : Et utvalg oppnevnt av styret møttes for å diskutere TV 5 i Norge. 

Utvalget består av : Øystein Singsaas, tidl. statssekretær, nå 
informasjonsdirektør ved Ullevål Sykehus, Ada Haug Grythe, tidl. leder av barn- 
og ungdomsavdelingen i NRK, Gunnar Meyer, advokat, Sylfest Lomheim, 
Direktør Norsk Språkråd og Rolf Tobiassen. Utvalget ble enig om å vente med 
det videre arbeidet til etter Stortingsvalget i september 2005. 

- 08.07.2005: Sommerbrev til medlemmene med  referat fra Congrès AMOPA 
2005 i Grenoble, invitasjon til neste medlemsmøte 06.10., jumelage med 
AMOPA Haute Garonne og diskusjon om dette på møtet 06.10., oversikt over 
rimelige hoteller i Frankrike  for AMOPA-medlemmer, avtale med 
Kultursenteret om informasjon om senterets virksomhet, invitasjon til 



vitenskapsavdelingens møter samt  invitasjon til ambassadens mottakelse i 
anledning feiringen av 14.juli. 

- Juli 2005 : Forslag fra Rolf Tobiassen om et internasjonalt samarbeid innen 
AMOPA om rekruttering til franskstudiet på alle nivåer sendes AMOPA sentralt 
v/Jacques Ducher, secrétaire général. 

- 08.12.2005 : Møte i AMOPA Paris der dette forslaget ble diskutert. Rolf 
Tobiassen var til stede. Forslaget ble meget godt mottatt, og det var enighet om å 
arbeide videre med saken og å samarbeide med FIPF (Fédération Internationale 
des professeurs de français) om dette. 

- 13.12.2005 : Julebrev til foreningens medlemmer med Jean-Louis Tarrous     
nekrolog i anledning Jørgen Aarhougs bortgang, informasjon om det videre 
arbeidet innenfor ”jumelage” med AMOPA Haute Garonne, informasjon om 
internasjonalt samarbeid når det gjelder rekruttering til fransk, årsmøte og 
medlemsmøte 02.03.2006, kontingent 2006, informasjon om aktuelle 
hjemmesider, bl.a til AMOPA sentralt.  

 
Styret ønsker i 2006 å arbeide videre med følgende saker : 
- Jumelage AMOPA Haute Garonne (kontakt mellom skoleklasser, norske studenter 
i Toulouse, reiser for medlemmer). 
- Internasjonalt samarbeide innen AMOPA om rekruttering til franskstudier på alle  
nivåer (samle inn materiell, kartlegge hvordan det reklameres for fransk i andre 
land).  
- Mer stoff om Frankrike og studiemuligheter der i norsk presse. 
- Mer fransk i radio/TV. 
- Opprette et utvalg som kan se på mulighetene til å skaffe midler til stipend til 
studier i Frankrike . 
-  Kontakt med de andre nordiske lands AMOPA foreninger 
- Hjemmeside for AMOPA Norvège er ønskelig. Her trenger styret hjelp fra 
medlemmene.  
 
 
 
 
Oslo 06.02.2006 
 
 
 
Rolf Tobiassen Lars E. Ulsnes  Hege Jensen  Kari Aaser Quarré 
Leder   Nestleder  Kasserer  Sekretær 
sign.   sign.   sign.   sign. 
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