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Til årsmøte 10. oktober 1994 

 

Årsberetning for perioden 8. oktober 1993 – 10. oktober 1994 

 

Aktiviteter i stiftelsesperioden 

Antall styremøter 

Fra interimsstyret møttes første gang den 8. oktober 1993 og til klubben offisielt ble stiftet den 11. 

februar 1994 ble det avholdt fire styremøter. Fra stiftelsen og frem til vi avholdt stiftelsesfest på 

Najaden den 22. april 1994 ble det så avholdt seks styremøter. Etter sommeren er det avholdt fire 

styremøter. Til sammen har således interimsstyret/styret avholdt i alt 14 styremøter. I tillegg er det 

avholdt en del arbeidsmøter hvor bare to-tre av styrets medlemmer har vært til stede. Aktiviteten i 

styret må vel dermed kunne sies å ha vært stor. 

Antall medlemmer 

Klubben har pr. i dag ca. 220 medlemmer (enkeltmedlemskap og familiemedlemskap). Vi teller da to 

medlemmer for hvert familiemedlemskap. Styret mener dette er en god oppslutning om klubben i 

betraktning av den korte tiden den har eksistert. Det drypper stadig inn nye henvendelser om 

medlemskap, så det er kanskje ikke urealistisk at vi vil ha ca. 300 medlemmer når neste årsfest skal 

gå av stabelen.  

Aktiviteter 

Stiftelsesfesten 

Den største aktiviteten som har vært i perioden er selvsagt stiftelsesfesten 22. april på Najaden. Det 

deltok ca. 180 personer. Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger og må derav kunne slutte 

at de fleste var fornøyd og at arrangementet var vellykket. Men vi har også mottatt noen reaksjoner 

med hensyn til valg av sted. Najaden er selvsagt ikke av de mest sentrale steder, men her måtte styret 

veie pris opp mot kvalitet. Og da var Najaden det gunstigste. Det nye styret får ta stilling til om det 

kanskje er andre og billigere steder å legge festen til neste år.  

Teater-aften 

Styret inviterte til teateraften på ”Rebekka West” 4. og 5. mai der Kine Hellebust spilte i stykket ”God 

dag og på rygg”. Ca. 25 medlemmer sluttet opp om tiltaket og hadde en morsom og koselig aften. 

”Børøysynd”-tur 

Styret har i perioden forsøkt å få tilstrekkelig oppslutning om en fjordtur med ”DS Børøysund”. 

Dessverre ble oppslutningen om turen for liten til at den kunne arrangeres som planlagt. Normalt 

skulle avlysningen ha kostet klubben 3.000 kroner i avbestillingsgebyr, men fordi et av 

styremedlemmene heldigvis hadde sine forbindelser inn i ”Børøysunds Venner”, så slapp vi gebyr. 

Denne opplysningen er kun for de av klubbens medlemmer som har møtt frem her i dag! Til de som 

hadde meldt seg på gikk det ut tilbud om alternativ tur sammen med ”Børøysunds Venner”. Bare tre av 

medlemmene benyttet seg av dette og hadde en fin fjordtur i maksvær.  

København-tur 

Det ble i mai sendt ut invitasjon til en julebordstur til København med ”Queen of Scandinavia”. 

Oppslutningen om turen har så langt vært liten. I invitasjonen til turen står det at man måtte melde seg 

på innen 24. august. Dette er feil og berør på misforståelse. Styret beklager dette. Det er nemlig 

fortsatt mulig å melde seg på, så ta frem invitasjonen og kontakt Heidi Bjørklund i NAF Reisebyrå i 

Storgata. Men gjør det så snart som mulig. Det er i alt bestilt 52 plasser. Styret håper at disse blir fylt 

opp.  
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Uformelt treff 

Det er lagt opp til å kunne møtes på Restaurant Lofoten på Aker Brygge 2. lørdag i måneden. 

Oppslutningen så langt har vært liten. 

Aktivitetsplan 

På stiftelsesfesten ble det lagt ut en aktivitetsplan. De to båtturene og lørdagstreffene er tre av 

punktene på denne, men det gjenstår flere, og det sittende styret henstiller til det nye om å arbeide 

videre med de planene som er skissert her. Det sittende styret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre 

mer enn det som er gjort. Unnskyldningen får være at det å stifte klubben har tatt mer på enn vi trodde. 

Det nye styret slipper denne oppgaven! 

Nordprofil 

Styret har meldt klubben inn i Nordprofil, - en sammenslutning av nordnorske klubber og lag.  

Nordprofil arrangerer om kort tid en kulturmønstring i Oslo, og klubbens medlemmer vil i den 

forbindelse få invitasjon til å delta på en festlig aften på Folkets Hus. Invitasjonen skal i følge styrets 

opplysninger gå ut i disse dager. 

Klubbens økonomiske situasjon 

Den økonomiske situasjonen er noe anstrengt. Klubben har pr. dags dato ca. 4.000 kroner på konto 

før fradrag for utgifter som er forskuttert av styret leder. Dette begrenser aktiviteten i klubben. Det nye 

styret anbefales derfor å prioritere arbeidet med å skaffe flere supermedlemmer blant Harstads 

bedrifter, samt få i gang et kunstlotteri blant klubbens medlemmer slik det er skissert i aktivitetsplanen. 

Det bør videre gjøres henvendelser til utflyttede som ennå ikke har meldt seg inn som medlemmer. 

 

Oslo, 9. oktober 1994 

For styret 

T. E. Hjertøy (sign.) 

Leder 

 

 

 

 

 

 


