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Til årsmøte 13. november 1996 

 

Årsberetning for perioden 21. november 1995 – 13. november 1996 

Harstadklubben i Oslo har i denne perioden vært igjennom sitt andre regulære arbeidsår, hvor styret 

primært har forsøkt å samle medlemmene i klubben til diverse aktiviteter. 

Klubben har i dag omkring 220 betalende medlemmer. 

I tillegg har vi følgende supermedlemmer i Harstadklubben i Oslo : 

Harstad kommune, To-Foto, Trykksentralen, Harstad Sparebank, Norsk Iskrem,  

Braathens SAFE, Nordic Management, Nathanielsen Blomster og HOARR 

Harstadklubben i Oslo har mottatt hilsen fra ordføreren i Harstad, hvor han hilser alle medlemmer og 

gir uttrykk for at kommunen er glad for Harstadklubbens engasjement. 

  

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Josefine Vertshus på Majorstua den 21. november 1995. 17 medlemmer møtte. 

Tre av styrets medlemmer sto for valg : John-Eirik Harr, Nils Johan Didriksen (stedfortreder for Marit 

Steiro) og Tor Erik Hjertøy. Valgkomiteen hadde to forslag. Tor Erik Hjertøy ble gjenvalgt. To nye 

styremedlemmer ble Kirsti Nikolaisen og Svein Erik Sogge.  

Valgkomité : Gerhard Mikkelsen, Ellen Claussen og Svein Erik Sogge. 

 

Vedtak 

Forslag om at §3, 2. ledd endres til at årsmøtet avholdes innen utgangen av 4. kvartal ble vedtatt. 

Ingen endring i årskontingenten.  

Kristian IV ble vedtatt som fortsatt uformelt treffested første lørdag (etter kl. 13.00) i hver måned.  

 

Styrets arbeid 

I løpet av perioden er 10 styremøter avholdt. I tillegg har det vært nedsatt komiteer i forbindelse med 

avvikling av årsfest og båttur, og da har styret hatt representanter til stede i disse møtene også. 

I løpet av perioden har det blitt et skifte av leder, da hjemlengselen ble for stor og Linda Flaaten flyttet 

hjem til Harstad. Bjørn Slåtto tok over som ledeer, og Linda har fortsatt som styremedlem og virket ut 

fra Harstad.  

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

 

Arrangementer og aktiviteter 

Harstadposten 

Tre er blitt sendt ut i løpet av perioden.  

I tillegg til ”Harstadposten” har vi sendt ut invitasjoner til årsfest og båttur. Vi har også sendt ut 

påminnelser til de medlemmene som er oppført i våre lister som ”ikke betalt årskontingent”. 

Harstad Tidende har hatt flere omtaler om våre arrangementer her i Oslo. 

Lørdagstreffene 

Som nevnt tidligere er disse treffene helt uformelle. Intensjonen er å ha et møtepunkt sentralt i Oslo, 

hvor man kan stikke innom og treffe andre Harstad-væringer. Oppslutningen om dette har vært dårlig 

hittil. Stedet er Kristian IV (i gaten av samme navn), tiden er hver første lørdag i måneden og 

tidspunktet er etter kl. 13.00. Det er bare å møte opp og håpe at andre Harstad-væringer finner veien 

dit. 
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Harstadklubben og Harstad Idrettslag 

I forbindelse med HILs fotballkamper i Østlandsområdet har Harstadklubben bidratt med ”heiagjeng”. 

Harstadklubben har hatt 20 fribilletter til disposisjon, og disse har det vært god avsetning på. 

Harstadklubben gratulerer HIL med plassen i den allnorske 1. divisjon. Vi satser på at vi også neste år 

kan gi god supporterstøtte.  

Arrangement på Kodak-senteret 15. februar 

Under Harstad-markering i Oslo i regi av To-Foto, Nordic Management og Nord Norge Samkjøringen 

var det satt av en kveld til Harstadklubbens medlemmer. HOARR og To-Foto inviterte vil visning av 

bildeserie fra Harstad-området og informasjon om hva som var nytt i Harstad og distriktet rundt. 

Deretter var det dekket til kaffe og wienerbrød/snitter sponset av Harstad Tidende. Det var godt 

frammøte på dette arrangementet og folk hygget seg. 

Årsfest 

Årets fest gikk av stabelen på Restaurant Spigerverket i Nydalen i Oslo. Det var godt oppmøte og høy 

stemning. Ø(l)gliners kom fra Harstad for å underholde oss med god musikk. Senere på kvelden tro et 

én-mannsorkester til med dansemusikk. God mat, godt selskap og i oppsummering en meget hyggelig 

kveld. 

Båttur 

Børøysund i Oslofjorden, kvelden var 30. august, med godt vær og god stemning. Reker, hvitvin, øl og 

mineralvann. 89 feststemte Harstad-væringer om bord, noen av disse direkte ankommet fra Harstad, 

bl.a. Manne Løkholm fra HOARR. Dette ser ut til å være et arrangement som slår meget godt an blant 

medlemmene.  

Seniorklubben 

Det har vært stille fra seniorklubben, men den er ikke glemt av styret. Vi ønsker at noen tar fatt i dette 

og gjør seniorklubben til en aktiv del av laget.  

Styret mener at året sett under ett har vært et svært vellykket år for klubben. Vi takker medlemmene 

og supermedlemmene som har støttet klubbens virksomhet gjennom året.  

 

 


