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Til årsmøte 9. november 1999 

 

Årsberetning for perioden 28. oktober 1998 – 9. november 1999 

Harstadklubben i Oslo har vært gjennom sitt femte arbeidsår hvor styret tok mål av seg til å samle 

medlemmene til tre arrangementer; årsfest, båttur og lutefiskaften. Videre var målsettingen å gi ut 

informasjon til medlemmene gjennom Harstadposten og utvide vår kontakt med aktuelle 

samarbeidspartnere i Harstad.  

Innkallingen til årsmøtet ble sendt med Harstadposten nr. 2/1999.  

Medlemmene fordeler seg på; familiemedlemskap, enkeltmedlemmer og supermedlemmer i Harstad. 

På grunn av nyinnmeldinger regner vi medlemsmassen som uforandret selv om noen har flyttet/ikke 

betalt. 

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt på Bjørnegård skole 27. oktober 1998. 12 medlemmer møtte. 

Styrets sammensetning ble som følger :  

Leder Per Ole Kaarbø  

Nestleder Jarle Evanger  

Kasserer Birgit Steiro (ny i styret) 

Sekretær Inger Andreassen  

Styremedlem Kirsti Nikolaisen 

Styremedlem Magne Hanssen  (ny i styret) 

1. varamedlem Elsa Mikalsen (møter fast i styret) 

2. varamedlem Øystein Kildal (meddelte fratredelse i juni 1999) 

Revisor Odd Roald Lund 

Valgkomite Bjørn Slåtto (leder) 

 Tor Erik Hjertøy 

 Lars Kristiansen 

Harstadposten 

Randi Witzøe og Eva Pleym har også dette året vært redaktører og journalister. Harstadposten er et 

viktig organ for klubben. All informasjon til klubbens medlemmer kommer der. Opplaget er på ca. 350. 

Kontingent 

Medlemskap i Harstadklubben har også i år vært kr. 100,- for enkeltmedlem og kr. 150,- for 

familiemedlemskap. 

Styrets arbeid 

Det er avholdt sju styremøter. Seks styremøter er avholdt på kontoret til Jarle Evanger på 

Politihøgskolen. Ett møte er avholdt privat. Flere av møtene har vært todelt, med en halvdel til 

styresaker og den andre til å arbeide med/for arrangementer i klubben. 

 

Arrangementer og aktiviteter 

Harstadposten 

Redaktører og journalister har vært Randi Witzøe og Eva Pleym. Det er i år laget to aviser. Begge er 

trykket i Oslo uten omkostninger for klubben. Det har hele tiden vært et sterkt ønske fra Eva og Randi 
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om at flere burde bidra med stoff til avisen. Avisen sendes nå til rundt 350 adresser og ledermassen er 

derfor relativt stor. HOARR bidrar sterkt til at dette er mulig.  

Harstad Tidende ved Ola Bruun har ved flere anledninger hatt innlegg om klubben og da spesielt om 

båtturen vår.   

Båttur – juni 1999 

Børøysund la også denne våren ut fra Festningskaia i Oslo med rundt 60 feststemte personer om bord. 

Været var ikke topp, men det var stemningen om bord. Mye tyder på at denne turen er noe mange vil 

delta på og derfor er noe klubben bør arrangere hvert år.  

Båtturen var bestilt til 28. mai. Tre dager før avgang fikk styret melding om at båten ikke var ferdig på 

skipsverftet slik at vår planlagte tur kunne gjennomføres. Vi fikk tilbud om gratis tur to uker senere og 

godtok tilbudet.  

Lutefiskaften 

Årets lutefiskaften 15. oktober fikk dessverre for mange avbestillinger slik at vi nå var færre enn i fjor. 

Arrangementet ble holdt i tradisjonell stil på Stortorvets Gjæstgiveri. Vår utmerkede sponsor, HOARR, 

stilte med fine T-skjorter i gratislotteriet. De heldige vinnerne ble; Odd Roald Lund, Inger Andreassen 

og Inger Lisbeth Rolness.  

Årsfest 

Det var stor aktivitet i styret for å få gjennomført en årsfest. Lokaler og musikk var bestilt, men disse 

måtte avbestilles pga. at for få meldte seg på.  

Supermedlemmer 

Til nå har en ansett følgende supermedlemmer; HOARR, Harstad kommune, To-Foto, Harstad 

Tidende, Braathens Safe, Nathanielsen Blomster, Harstad Sparebank, Norsk Iskrem BA og Nordic-

kjeden. 

På siste styremøte ble Jarles 60-årsdag markert. Styret har all grunn til å takke Jarle for stor velvilje og 

hjelp ved at han har gitt oss anledning til å ha styremøtene på sitt kontor. Jarle er nå pensjonist. 

Tilbakeblikk 

Styret har i henhold til handlingsplanen som ble fremlagt på siste årsmøte, sett på og vurdert om en 

omlegging av kriteriene for supermedlemskap. En må i fremtiden basere seg på at medlemskapet 

erverves for et kalenderår. Medlemskapet synliggjøres i Harstadposten og evt. i andre skriv som 

sendes ut fra klubben.  

Ytelser for å bli supermedlem må enten være et årlig beløp og/eller andre bidrag som klubben kan 

gjøre seg nytte av. Det har vært kontakt med bedrifter i Harstad for å undersøke mulighetene for 

Harstadklubben til å utføre betalte tjenester.  

God og aller helst en romslig økonomi vil gjøre det lettere å drive klubben. Da kan styret stå friere ved 

gjennomføringer av arrangementer og lettere kunne drive PR for klubben og Harstad by. Det vil da 

være lettere å få medlemmer til å gjøre en innsats for klubben. Til nå har mye av driftsutgiftene; møter 

og mindre arrangementer samt festlige tilstelninger, blitt belastet styrets medlemmer.  

En må dessverre erkjenne at klubbens økonomi til nå har vært et hinder for aktiviteter knyttet til deler 

av klubbens vedtekter. Kreative innspill samt handlingsplanens skjebne dette året må også ses i lys av 

dette.  

En håper imidlertid at ovennevnte innstats mot potensielle supermedlemmer vil bedre økonomien i 

klubben.  

Hvem gjør hva i Harstadklubben? 
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Det har flere ganger vært pekt på at klubben burde hatt ansvarlige komiteer/grupper som kunne ha 

ansvar for et arrangement eller stå til styrets disposisjon.  

Konklusjonen er derfor at det må være flere personer som gjør en jobb for klubben enn styrets 

medlemmer. Redaktørene av Harstadposten vil da forhåpentlig få flere stoffleverandører. 

09.11.1999 

Styret i Harstadklubben i Oslo v/Per Ole Kaarbø. 

 


