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Til årsmøte 21. november 1995 

Årsberetning for perioden 10. oktober 1994 – 21. november 1995 

 

Harstadklubben i Oslo har vært gjennom sitt første ordniære arbeidsår hvor vi er i ferd med å etablere 

tradisjoner med Harstadposten, årsfest og båttur m.m.  

Klubben har i dag rundt 250 betalende medlemmer. 

I tillegg er følgende supermedlemmer i Harstadklubben : Harstad kommune, To-Foto, Trykksentralen, 

Harstad Sparebank, Norsk Iskrem, Braathens SAFE, Nordic Management, Nathanielsen Blomster og 

HOARR.  

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt mandag 10. oktober 1994, kl. 18745 på Kodak-senteret på Mastemyr. 46 av 

klubbens medlemmer møtte.  

Det ble vedtatt å velge styret under ett, og så velge leder blant de valgte: 

Linda Flaaten 

Tor Erik Hjertøy 

Bjørn Slåtto 

Randi Witzøe 

Jarle Evanger 

John Eirik Harr 

Nils Johan Didriksen 

 

Leder: Linda Flaaten 

Revisor:  Odd Roald Lund 

Valgkomité:  Ellen Clausen 

  Odd Børre Sørensen 

  Lars Pedersen 

 

Årsmøtet gjorde blant annet følgende vedtak: 

• Klubben skal ha en årsfest 

• Dato for uformelt treff ble endret fra 2. til 1. lørdag i måneden. 

 

Styrets arbeid – styremøter 

I løpet av perioden har styret avviklet 18 styremøter. Dette innbefatter også planleggingsmøter foran 

arrangementer. 

Styret har jobbet godt sammen og utfylt hverandre på en fin måte. 

 

Arrangementer og aktiviteter 

Harstadposten 

Harstadposten er ment å være klubbens informasjonskanal. Fire ”aviser”, inklusive 

årsmøteinnkallingen, har i denne perioden vært sendt ut til medlemmene.  

Gjennom avisen har vi gjennomført en vervekampanje, en spørreundersøkelse for å kartlegge 

medlemsmassens sammensetning alders- og yrkesmessig etc., distribuert informasjon fra Harstad og 

Oppland Travlag, Harstad Volleyballklubb samt forballklubben HIL.  

Lørdagstreffene 

Lørdagstreffene har vært på Kristian Kvart i Oslo sentrum den første lørdagen i hver måned. 

Arrangementene har hatt dårlig oppslutning. 
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Ambassadørtreff i Harstad  

Klubbens medlemmer ble av HOARR invitert til Harstad under årets ambassadørtreff på Kulturhuset i 

januar. Tilbudet var en pakke med gunstig hotell, fly og billett til festforestillingen. Det var få 

medlemmer som benyttet seg av tilbudet.  

Årsfest 

Årets store fest gikk av stabelen 1. april på Holmenkollen Restaurant. Stor suksess gjorde transporten 

til festen som var en egen, flott pyntet sporveisvogn med servering om bord. På Holmenkollen 

Restaurant ledet HOARR’s direktør Ola M. (Manne) Løkholm oss gjennom kveldens program.  

Rundt 100 utflyttede harstadværinger hygget seg med underholdning av en spesialinnfløyet Ola 

Bremnes, oppdatering hjemmanfra, og ikke minst god mat og drikke.  

Vi benyttet også anledningen til å trekke vinneren av en gratis tur til Harstad blant de av medlemmene 

som hadde fylt ut vårt lille spørreskjema. Den heldige vinneren ble Kirsti Nikolaisen. 

Invitasjon til eget ambassadørtreff for klubbens medlemmer i Harstad 

HOARR inviterte igjen til ambassadørtreff i april. Denne gangen spesielt for Harstad-klubben i Oslo. 

Tilbudet var denne gang, foruten gunstig fly og hotell, et tettpakket program med aktiviteter og 

severdigheter fra heimbyen. Heller ikke denne gangen var oppslutningen stor. 

Båttur  

I juni var det på tide med et litt mer uformelt treff, så medlemmene ble invitert på båttur i Oslofjorden 9. 

juni. Turen var lagt opp som en venners-venner-tur med reker og vin. 

Båtturen var en suksess med ca. 60 deltakere.  

Seniorklubb 

Etter initiativ fra en del av de eldre medlemmene i klubben er det nedsatt en interimsgruppe som har 

sagt seg villig til å dra i gang en senioravdeling. Man tenker seg en avdeling som særlig skal favne 

medlemmer fra ca. 60 år og oppover. 

 

Styret mener året sett under ett har vært et vellykket år for klubben. Vi har ikke nådd det forrige styrets 

mål om 300 medlemmer, men anser ikke tallet som urealistisk for neste år. Oppslutningen rundt noen 

av arrangementene kunne vært større. 

 

Vi takker med dette medlemmer og supermedlemmer som har støttet opp om klubbens virksomhet 

gjennom dette året.  

 

Styret, Harstadklubben i Oslo. 


