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Til årsmøte 27. oktober 1998 

 

Årsberetning for perioden 1. november 1997 – 27. oktober 1998 

Harstadklubben i Oslo har i denne perioden vært gjennom sitt fjerde regulære arbeidsår, hvor styret 

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

Innkallingen til årsmøtet har gått til 111 adresser. Disse representerer enkeltmedlemmer, 

familiemedlemmer og supermedlemmer. Betalende medlemmer anslås derfor til å være noe over 200. 

Vi anser fortsatt følgende som supermedlemmer :  

Harstad kommune, To-Foto, Trykksentralen, Norsk Iskrem BA, Braathens SAFE,  

Nordic Management, Nathanielsen Blomster, Harstad Sparebank og HOARR. 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Ekeberg Restaurant 01.11.1997. 19 medlemmer møtte. 

Følgende nye ble valgt inn i styret – hvorav en vara. :  

Eva Pleym, Inger Andreassen, Per Ole Kaarbø og Øystein Kildal. 

Styrets sammensetning ble dermed som følger :  

Eva Pleym Leder 01.11.1997 – 28.04.1998 1. året 

Per Ole Kaarbø Nestleder – Leder fra 28.04.1998 1. året 

Jarle Evanger Kasserer 2. året 

Inger Andreassen Sekretær 1. året 

Jan Engdal Normann Styremedlem 2. året 

Kirsti Nikolaisen Styremedlem 1. året 

Øystein Kildal Varamedlem – styremedlem 28.04.1998 – 27.10.1998 

 Funksjonstiden for varamedlemmer er ett år. 

Valgkomiteen denne perioden : 

Gerhard Mikkelsen, Birgit Steiro og Bjørn Slåtto 

Revisor : Odd Roald Lund ble gjenvalgt. 

Harstadpostens redaktører – Eva Pleym og Randi Witzøe har også denne perioden gjort en fin jobb. 

Kontingent 

Kontingenten har vært den samme som året før :  

Kr. 100,- for enkeltmedlem og kr. 150,- for familier. 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 8 styremøter. På det første styremøtet ble Eva Pleym valgt til leder i klubben. Ved 

påske måtte hun dessverre trekke seg fra arbeid i styret, og siden har nestleder Per Ole Kaarbø vært 

leder. Øystein Kildel rykket dermed opp som fast medlem av styret.  

Fast møtested har vært Jarle Evangers kontor på Politihøgskolen.  

Arrangementer og aktiviteter 

Harstadposten 

Det er laget tre aviser hvorav to er trykket i Harstad og sendt ut av HOARR. Harstadposten sendes til 

rundt fire hundre adresser og har dermed en relativt stor lesermasse. 

Harstad Tidende har hatt flere omtaler av klubbens arrangementer.  
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Båttur 

Tradisjonen tro gikk også DS Børøysund i år ut på fjorden. Nærmere 60 feststemte ”Harstadværinger” 

fikk oppleve en fin aften. Harstad Tidendes ”utsendte”, Ola Bruun, lagde en fin reportasje fra turen. 

Turen til Lyseren 

Også i år ble det tur til Håløylagets hyttested ved Lyseren. Denne gangen var det få deltakere, men 

stedet er vel verdt et besøk. 

Lutefiskaften 

Styret inviterte til lutefiskaften 16. oktober på Stortorvets Gjæstgiveri. Det ble en særdeles vellykket 

aften med god mat og god drikke i hyggelige omgivelser. 

Årsfest 

Styret har brukt mye energi på å få arrangert en årsfest. Imidlertid måtte en ut fra rådende forhold 

beslutte å utsette festen til vårhalvåret. En håper da at de nødvendige brikkene er på plass. 

Til tross for startproblemer har arbeidet i styret gått greit, og det har vært nyttige og konstruktive 

diskusjoner om klubbens aktiviteter og drift videre fremover.  

 

27.10.1998 

Styret i Harstadklubben i Oslo. 

 


