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Til årsmøte 1. november 1997 

 

Årsberetning for perioden 13. oktober 1996 – 1. november 1997 

Harstadklubben i Oslo har i denne perioden vært gjennom sitt tredje 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 BA, Braathens SAFE, 

Nordic Management, Nathanielsen Blomster og HOARR. 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Josefine Vertshus på Majorstua den. 13. november 1996.  

18 medlemmer møtte. 

Fire av styrets medlemmer sto for valg: Bjørn Slåtto, Randi Witzøe, Jarle Evanger og Linda Flaaten. 

Valgkomiteen hadde to forslag : Siv Sandvik og Jan Engdal Normann. Disse to ble valgt inn i styret. 

Tor Erik Hjertøy tok vervet som leder. Jarle Evanger og Randi Witzøe ble gjenvalgt.  

Styret i denne perioden har dermed bestått av : 

Tor Erik Hjertøy Leder 

Randi Witzøe Nestleder 

Jarle Evanger Kasserer 

Kirsti Nikolaisen Sekretær 

Jan T. Engdal Normann Styremedlem 

Svein Erik Sogge Styremedlem 

Siv Sandvik Styremedlem 

Valgkomité : Birgit Steiro, Gerhard Mikkelsen og Bjørn Slåtto. 

Rorbua på Aker Brygge ble foreslått som lørdagstreff-punkt i stedet for Kristian IV. Intensjonen var å 

ha et sted å treffes, hvor man kunne stikke innom første lørdag i hver måned.  

Styrets arbeid 

I løpet av perioden er 7 styremøter avholdt. Styret har jobbet godt sammen og utfylt hverandre på en 

fin måte. 

Arrangementer og aktiviteter 

Harstadposten 

Fire er blitt sendt ut i løpet av perioden. Denne har Eva Pleym og Randi Witzøe hatt ansvaret for og 

arbeidet med. I tillegg til Harstadposten har vi sendt ut invitasjoner til årsfest, grillfest og båttur. 

Harstad Tidende og Bladet Harstad 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. Stedet er Rorbua på Aker Brygge og 

tiden er hver første lørdag i måneden og tidspunktet er etter kl. 1300. Det er bare å møte opp og håpe 

at andre Harstad-væringer finner veien dit. 

Årsfest 

Det ble forsøkt å arrangere årsfest 26. april i år, men det var for få påmeldte og arrangementet ble 

avlyst. Styret har arbeidet med å få arrangert ny årsfest 1. november, samme dag som årsmøtet. 
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Båttur 

Børøysund i Oslofjorden, kvelden var 13. juni, med godt vær og god stemning. Reker, hvitvin, øl og 

mineralvann. 67 feststemte Harstadværinger om bord. Bjarne Moen m/følge var kommet direkte for 

Harstad (på vegne av HOARR) for å være med på arrangementet. Dette ser ut til å være et 

arrangement som slår meget godt an blant medlemmene.  

Grillfest 

Stedet var Håløyheimen i Enebakk. Tidspunkt 30. august. 15 personer møtte, og grillfesten var meget 

hyggelig.  

Andre aktiviteter 

Styret, representert ved Tor Erik Hjertøy og Randi Witzøe, overrekte blomster til Eva Harr da hun 

åpnet separatutstilling i mai i år. 

Blomster ble også sent et veteranmedlem, Gerhard Mikkelsen, etter en trafikkulykke tidligere i år.  

Blomster er også sendt til våre to styremedlemmer, Kirsti Nikolaisen og Jan T. Engdal Normann i 

forbindelse med Williams ankomst 29. september i år. 


