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Til årsmøte 14. november 2000 

Årsberetning for perioden 9. november 1999 – 14. november 2000 

Harstadklubben i Oslo har vært gjennom et aktivt, interessant og spennende arbeidsår. Styrets arbeid 

har gjenspeilet de ideer og forslag som kom fram på årsmøtet samt oppgaver som vedtektene 

foreskriver. Vi nevner derfor årsfesten med kontakt mot næringslivet i Harstad, båtturen, lutefiskaften, 

internett og Harstadfæsten. 

Innkalling til årsmøte ble sendt med Harstadposten nr. 4 årgang 7. 

Klubbens medlemmer fordeler seg på: familiemedlemskap, enkeltmedlemmer og våre 

supermedlemmer i Harstad. Det er en del nyinnmeldte medlemmer og noen som faller fra.  

Årsmøte 9. november 1999 
Årsmøtet ble holdt på Bjørnegård skole. 
Styret sammensetning ble som følger: 

Leder Per Ole Kaarbø  
Nestleder Jarle Evanger 
Kasserer Birgit Steiro 
Sekretær Inger Andreassen  
Styremedlem Magne Hanssen 
Styremedlem Elsa Mikalsen 
Varamedlem Ingrid Wold-Olsen (møter på styremøtene) 
Varamedlem Merete Henriksen 

Revisor :  Odd Roald Lund 

Valgkomite : Bjørn Slåtto 

  Tor Erik Hjertøy 

  Lars Kristiansen 

Kontingent 

Kontingenten ble dette året hevet til kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 200,- for familiemedlemskap.  

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt ni styremøter. Styremøtene har i år vært hos styrets medlemmer. Dette har 

medført mye kjøring for medlemmene samt at mye tid har gått med. Flere av møtene har vært todelt 

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

Harstadposten 

Det er sendt ut fire utgaver at Harstadposten i år. Randi Witzøe og Eva Pleym har vært redaktører for 

to utgaver mens styret ved Inger Andreassen har laget de to andre utgavene. Avisen har et opplag på 

ca. 350, og den sendes til ca. 300 adresser. HOARR bidrar sterkt til at dette er mulig. 

Internett 

Gunnar Strøm har lagt klubben ut på internett. Det er tydelig at vi når mange på denne måten. For å 

nå et bredest mulig publikum, må vi nok basere oss på å bruke både internett og Harstadposten. Vi er 

nok ennå i en forsøksperiode på dette området, men besøkstallene viser at det er mange som får info 

om oss på denne måten. 

Arrangementer og aktiviteter 

Årsfesten – 1. april 

Årsfesten ble arrangert på Holmenkollen restaurant 1. april. Det var 86 personer til bords. Koldtbordet 

ble rost pga. mye og god mat som var oppfinnsomt anrettet. HOARRs direktør Helge Schjølberg 

hadde tatt med seg Ola Bremnes som en spesiell gest til årets festdeltakere. Harstad Tidende var 
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representert ved Øyvind Askevoll Kaarbø. Han laget en kjempefin reportasje fra dette arrangementet, 

og mange av deltakerne der så bilde av seg i Harstad Tidende. Flere fra Harstad hadde også tatt turen 

til Oslo den helga for å delta på årsfesten. Gledelig var det også at aldersspredningen på festen var 

fra rundt 25 år til over 80. Selvfølgelig var det utlodning med mange gevinster. Disse kom som vanlig 

fra våre støttespillere i Harstad. En vellykket fest, med takk til Helge og Ola for verdifulle bidrag under 

festen og takk til Øyvind for reportasjen i Harstad Tidende.  

Båttur – 2. september 

Vår tradisjonelle båttur måtte i år arrangeres noe senere enn planlagt for å unngå sammenfall med 

Harstadfæsten. Harstad Sparebank tok denne gang kontakt og de ønsket å sponse turen. I tillegg kom 

de med trekkspiller og opptrykte sanger. Bankens representant – Gerd Larsen – overrakte klubben en 

sjekk på 10.000 kroner. Den vellykkede turen gikk fra festningskaia ut forbi øyene vestover mot 

Sandvika for så å returnere.  

Lutefiskaften – 28. oktober 

Dessverre måtte lutefiskaftenen avlyses på grunn av for liten deltakelse. Grunnen til dette skyldes nok 

at Nordprofils prisutdelingsfest i år ble flyttet til denne datoen.  

Nordprofils prisutdeling 

Den tradisjonelle prisutdelingen med påfølgende fest holdes i kantina på Viken Energi. Fire fra 

klubbens styre og en rekke andre fra Harstadklubben deltok. Det var ekstra hyggelig å være der 

denne gangen fordi festspilldirektør Tove Karoline Knutsen ble tildelt prisen.  

Harstadfæsten – 26. august 

Flere av medlemmene i Harstadklubben i Oslo deltok i år på Harstadfæsten som ble arrangert i 

Stangneshallen 26. august. Det var også arrangement fredag 25. og båttur lørdag 26. med Anna 

Rogde. 

Profilering og mediedekning 

Profilering av klubben og aktivitetene i klubben har i hovedsak skjedd via Harstad Tidende, internett 

og vår avis Harstadposten. Det er overveiende sannsynlig at Harstad Tidende har brakt nyheter om 

klubben og den medlemmer ut til flest mennesker. Avisen har to ganger inneværende år hatt to store 

reportasjer om klubben. I tillegg har det vært flere mindre artikler – intervjuer og omtaler – i avisen. 

Supermedlemmer og sponsorer 

Følgende har støttet klubben med penger og/eller gaver eller annen nyttig bistand:  

HOARR, Harstad Sparebank, Harstad Tidende, Bilbransjen i Harstad, Kanebogen Senter,  

Optiker Lars Holte, Harstad kommune og Harstad Utviklingsselskap.  

Tilbakeblikk 

Når vi nå skal gjøre opp status for dette arbeidsåret, kan vi se tilbake på en arbeidsom, spennende og 

begivenhetsrik tid. Det som gleder mest er å se at det arbeidet som legges ned av styret gir resultater. 

Mer arbeid må derfor gjøres for å få flere til å betale kontingenten. Vedlagt legges ved 

fjordårets ”tilbakeblikk” som til tross for ovennevnte også dekker dette årets oppsummering.  

 

 

Vøyenenga, 14. november 2000 

Per Ole Kaarbø (sign.). 


