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Invitasjon til årsmøte / Πρόσκληση για γενική συνέλευση 

 

 

Alle medlemmer av Gresk Norsk Kulturklubb er herved invitert til årsmøte som 
finner sted 15. mars 2023 kl.18.00 i klubbens lokaler.  
 
Όλα τα μέλη του Ελληνονορβηγικου Πολιτιστικού Σύλλογου προσκαλούνται στην 
γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 15. Μαρτίου 2023 κι ώρα 18.00.  
 

Παρακάτω ακόλουθει το προγραμμα της συνέλευσης στα νορβηγικά. 

 

Saksliste: 

1. Konstituering av årsmøtet 
-1a. Godkjenning av innkalling 
-1b. Valg av møteleder 
-1c. Referatskriving 
-1d.  2 til å signere møteprotokollen.  

2. Styrets årsmelding  
3. Revidert regnskap 
4. Budsjettforslag 
5. Innkomne forslag  
6. Valg 

 

  

 

 

 

 

Vel møtt / Καλώς να έρθετε 
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Årsmelding 2022 

 

Styresammensetning 2022/ Το Δ.Σ είχε τα ακόλουθα μέλη:  

Leder: Marlene Falieras  Ikke på valg  

Nestleder: Camilla Salvesen  På valg   

 

Styremedlemmer: 

1. Helge Volden   Ikke på valg   

2. Synnøve Andreassen  På valg 

3. Areti Kalaitzi           På valg  

4. Britt Bøen    På valg  

5. Anne Ebbing   Ikke på valg  

 

Varamedlemmer: 

1. Gunn Bjerkestrand   1 år   

2. Angeliki Chatzopoulou  1 år   

3. Annie Jonsson   1 år   

     

Revisor: Rønnaug Bø    1 år  

 

Regnskapsfører: Angeliki Chatzopoulou 

 

Valgkomité 

Øyvind Skaalerud 

Sveinung Myrnes  

Erik Hvasshovd 
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Aktiviteter i 2022: 

Noe måtte dessverre avlyses på grunn av pandemien tidlig på året. Men i løpet av 
vår, sommer og høst har vi klart å både arrangere og gjennomføre aktiviteter med 
høy deltakelse. Takk til alle som kom og deltok i 2022.  

 

Aktiviteter/ Kulturkvelder/ Εκδηλώσεις 

 

Dato Aktivitet 

09.01 Gresk Nyttårskake/ Juletrefest - avlyst 

28.01 Dansekveld – avlyst  

07.02 Kursstart vårsesong 

12.02 Boklansering Nygresk grammatikk med Agapi Moschopoulou og Sjur 

Seim 

25.02 Karneval-Dansekveld 

01.03 Dansekursstart vårsesong 

24.03 Fysisk og digitalt årsmøte 

26.03 Gresk nasjonaldagsfeiring  

30.04 Dansens dager med fremvisning av gresk dans på Operataket 

20.05 Dansekveld 

17.06 Sommeravslutning med grilling på terassen 

14.08 og 

20.08 

Dansekurs med Kostas Katsiolis  

15.09 Restaurantbesøk på Barcode StreetFood Meraki 

17.09 Kursstart høstsesong  

04.10 Dansekursstart høstsesong  

29.10 Gresk nasjonaldagsfeiring 

12.11 Matlagingskurs  

26.11 Vennekveld med Foreningen for Nikos Kazantzakis’ venner med 

forelesning av Kiriaki Papadopoulou Samuelsen  
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Kurs/ Μαθήματα 

Gjennomførte kurs våren/sommeren 2022: 

14 språkkurs (både på nett og fysisk) 

2 dansekurs 

 

Gjennomførte kurs høsten 2022: 

9 språkkurs (både på nett og fysisk).  

2 ordinære dansekurs 

1 helgekurs i nybegynner dans  

1 matlagingskurs  

 

 

GNK Nytt/ Περιοδικό 

Det er blitt publisert 1 GNK Nytt i løpet av 2022, samt flere nyhetsbrev. Det er sendt 
ut mail til medlemmer med jevne mellomrom.  

 

Ansatte/ Υπάλληλοι 

Organisasjonen har hatt 5 ansatte i løpet av 2022, herav 4 språklærere og 1 
danselærer. I tillegg til dette har vi renholdspersonell og språklærer som har 
enkeltmannsforetak.  

 

Medlemmer/ Μέλη  
I 2022 hadde vi 228 medlemmer (236 medlemmer i 2021). 7 av medlemmene er 
æresmedlemmer.  

 

Styremøter/ Συμβούλια 

Det er blitt gjennomført 10 styremøter (26.01, 09.03, 24.03, 06.04, 11.05, 27.06, 28.09, 19.10, 

02.11, 12.12) samt utveksling av eposter og telefonsamtaler. Alle referater er godkjent av 
samtlige styremedlemmer.  Styret har arbeidet ukentlig med både administrative og 
økonomiske ordninger.  
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TILBAKEBLIKK PÅ FJORÅRET 

 

 

Starten av året 2022 bar fortsatt preg av at pandemien holdt tak i Oslo. Dette førte til 
at de oppsatte aktivitetene våre ikke var mulig å gjennomføre. Vi tok allikevel sjansen 
og planla både kurs og arrangementer senere på våren. Vi klarte å gjennomføre 
boklansering av Moschopoulou og Seim sin nye grammatikkbok og sånn var året vårt 
i gang! Dansekursene hadde forsinket oppstart grunnet restriksjoner.  
 
 
Kulturklubben har i 2022 fortsatt med noen digitale greskkurs. Mange kursdeltakere 
setter stor pris på dette. På denne måten ble det også mulig med deltakere fra andre 
steder i landet. Vi har deltakere både fra Rogaland og Nord-Norge.  
 
I løpet av året har kulturklubben klart å gjenoppta tilfredsstillende aktivitet både på 
kurs og arrangementer. Vi fikk også til et lavterskel restaurant besøk med 10 
deltakere.  
 
Økonomisk har vi klart å komme på et normalt nivå igjen, noe vi håper følger oss inn 
i det nye året.  
 
I år har vi også hatt fokus på promotering, noe vi klarte meget godt med deltakelsen 
vår på Dansens Dager hvor vi danset på Operataket i Oslo.  
 
 
 
Styret har samarbeidet godt gjennom hele året. Vi har også vært i dialog med Olav 
Thon Gruppen og fått forlenget leiekontrakten vår med 4 nye år.  
 
 
Vi gleder oss til 2023 og forhåpentligvis gjennoppta et ordinært aktivitetsnivå igjen.  
 
 

 

På vegne av styret 2022 

Marlene Falieras 

styreleder 


