
 
 

  
 
   AMOPA NORVEGE – STYRETS ÅRSRAPPORT 2007  
 
 
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 2007 bestått av:  
Rolf Tobiassen, leder;  
Ada Haug Grythe, nestleder;  
Ola Ribsskog, kasserer,  
Kari Aaser Quarré, sekretær. 
Styremedlemmer: Svein Johansen og Kjell Worren.  
Lars E. Ulsnes har deltatt som rådgiver. 
 
Foreningen har ved utgangen av året 41 medlemmer. 
 
Det har i løpet av året vært avholdt 3 medlemsmøter (19.03., 21.07., 24.10.) og 5 styremøter (17.4., 
23.5., 28.8., 11.10., 20.11.). Medlemmene har mottatt referat fra Årsmøtet + 3 medlemsmøter i 
tillegg til 1 sommerbrev og 1 julebrev. 
 
Medlemsmøter :  
19. 03. 2007 kl. 17.30: Medlemsmøte i Norges Forskningsråd etter invitasjon fra Else Boon, 
Generalsekretær for Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og industriell 
utvikling. 11 medlemmer var til stede.  
Møtet etterfulgte årsmøtet samme sted. Kulturråd Patrice Champion var invitert til å orientere om 
Frankrike like før presidentvalget, men hadde meldt forfall til møtet.  
Lars Ulsnes og Jean-Louis Tarrou ga en orientering om det forestående franske valget, om 
kandidatene og tendenser fra meningsmålinger.  
Hege Jensen og Svein Johansen supplerte med inntrykk fra franske venners reaksjoner og om 
kandidatene sett fra denne siden.  
Flere medlemmer tok ordet og henviste bl.a. til tidligere presidentvalg slik at vi fikk en 
sammenligning med tendenser i forkant av årets valg og disse.    
Det ble servert snitter og vin /farris, og Hege Jensen takket Else Boon for hennes imøtekommenhet 
når det gjaldt å bruke Forskningsrådets lokaler til AMOPA’s møter og for den nydelige 
serveringen. Else Boon ble overrrakt Hege Jensens spennende bok “På vei til Frankrike” som en 
inspirasjonskilde til franskstudier. 
Styret minnet om det forestående sommerbesøket fra vår vennskapsforening AMOPA Haute 
Garonne og håpet at noen av medlemmene ville ha anledning til å  delta på båttur på Oslofjorden og 
middag ombord ankomstdagen 21. juli. Medlemmene ble også oppfordret til å være med på deler 
av turen eller møte våre franske venner underveis, f.eks.i Bergen. 
 
21. 07. 2007: Møte i anledning Norgesturen til vår vennskapsforening AMOPA Haute Garonne. 



Turen på Oslofjorden ble meget vellykket, og våre franske gjester var svært fornøyde. Været var 
fint, så fjorden viste seg fra sin beste side. Budsjettet holdt. Det var 24 franske deltakere + 7 norske. 
De norske deltakerne betalte kr. 100,- hver. Foreningen hadde mottatt kr. 10 000,- i støtte fra BNP, 
400 euros fra AMOPA Paris i tillegg til vin fra Den franske ambassade. Av foreningens 
medlemmer deltok Hege Jensen, Berit Haugan, Ingebjørg Johnsen, Egil Børre Johnsen, Kirsten 
Fjellheim og Rolf Tobiassen. Båten var en stor Colin Archer skøyte. Guiden var fransktalende. RT 
fortalte om båten og Hege Jensen om vikingene ved passering av Bygdøy. Båten ankret opp i 
Middagsbukta, der det var servering og kåseri ved Egil Børre Johnsen. Under turen ble avtalen 
mellom AMOPA Haute Garonne og vår forening undertegnet av René Javelas og Rolf Tobiassen. – 
Vi har etter turen mottatt filmer og bilder fra norgesreisen som våre venner hadde tatt. 

        
24.10. 2007 kl. 19.00: Møte på Universitetet i Oslo,   
Høstens medlemsmøte ble avholdt 24. oktober på Universitetet på Blindern, Oslo. 12 medlemmer 
var til stede og i tillegg Randi Tobiassen.  Rolf Tobiassen ønsket velkommen og introduserte 
kveldens foredragsholder samtidig som han beklaget at ikke flere medlemmer hadde anledning til å 
delta.  
Vi hadde den store glede å motta professor emeritus Kåre Tønnesson som kåserte med 
utgangspunkt i sin nylig utgitte bok “Madame de Staël – en høyst uvanlig kvinne“.  Han ga oss en 
levende og interessant innføring i den begivenhetsrike tiden i fransk historie da Mme de Staël 
(1766-1817) var en meget aktiv og sentral person, især i Paris’ salongverden. Hennes innflytelse i 
det franske samfunn i denne turbulente tiden var interessant å følge, og hele epoken fremsto som 
mer fasettert enn hva man vanligvis tenker. Kåre Tønnesson var en strålende kåsør som i en ledig 
og lett tone gjorde denne spennende og aktive kvinnen til et levende portrett. Hans fortellerstil var 
fengende, og vi fikk lyst til lese boken for å få vite mer både om hovedpersonen og det franske 
samfunn i denne perioden. Vi er meget takknemlige for at Kåre Tønnesson lot oss få dele sine 
kunnskaper på en så inspirerende måte.  
Kvelden ble avsluttet med en frisk diskusjon om 2. fremmedspråks stilling i skolen. Det var 
utnevnelsen av ny kunnskapsminister som bidro til å bringe temaet på bane igjen. Det var uenighet 
i gruppen om obligatorisk fremmedspråk i grunnskolen  mens situasjonen i videregående skole er 
annerledes, og her burde språkfag gi ekstrapoeng slik det i dag praktiseres for realfag.   
 
Møter og aktiviteter i tillegg til medlemsmøter og styremøter:  
 Mars 2007 : Referat fra årsmøtet og medlemsmøtet sendt medlemmene. 
 
21.03.07.: Stort seminar i Paris: ”L’attractivité de la langue française ”, med utgangspunkt i vår 
forenings initiativ (AMOPA-FIPF-prosjektet): innsamling av informasjonsmateriell om fransk som 
skolefag i ikke-franskspråklige land, og utarbeidelse av  argumentliste for fransk til bruk i disse 
landene. 
 
26. - 28.05.2007 : Congrès AMOPA 2007 i Aix-les-Bains. Rolf Tobiassen deltok og holdt innlegg. 
 
 21. 07. 2007: Undertegnelse av vennskapsavtale med AMOPA Haute Garonne v/   Rolf Tobiassen 
og René Javelas, formann AMOPA Haute Garonne. 
 
Juli 2007: Sommerbrev til medlemmene. 
 
23. 08. 2007: Møte i NRK i forbindelse med arbeidet om å styrke andelen program på andre språk 
enn engelsk. Med Tore Tomter NRK (innkjøp dokumentar), Trine Fossan NRK (innkjøp drama og 
serier), Ada Haug Grythe AMOPA. 
 
13. 11. 2007: Nytt møte i NRK om program på andre språk. Med kulturråd Emmanuel Michaud og 
generalsekretær Frédéric Bridier fra Det franske kultursenter, Tore Tomter NRK (innkjøp 
dokumentar), Ada Haug Grythe AMOPA. 
 
14. 12. 2007: Julebrev til foreningens medlemmer. 



 
Medlemmene kan få et inntrykk av de foreløpige resultatene av AMOPA-FIPF-prosjektet ved å slå 
opp på den provisoriske hjemmesiden: www.tkukoulu.fi/~clanttila/Actionpourlefrancais.htm 
 
Styret ønsker i 2008 å arbeide videre med følgende saker : 
 

- Kontakt med AMOPA-foreninger i de andre nordiske land 
- Videreføre arbeidet med flere program på fremmedspråk i NRK 
- Avslutte AMOPA-FIPF-prosjektet. 
- Arrangere en reise for medlemmene til Toulouse i oktober 2008 etter invitasjon fra vår 

vennskapsforening AMOPA Haute Garonne.  
 
 
Oslo, 11.02.2008 
 
Rolf Tobiassen Ada Haug Grythe Ola Ribsskog  Kari Aaser Quarré 
Leder   Nestleder  Kasserer  Sekretær 
sign.   sign.   sign.   sign.  
 
Svein Johansen Kjell Worren 
Styremedlem  Styremedlem 
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