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Til årsmøte 13. november 2001 

Årsberetning for perioden 14. november 2000 – 13. november 2001 

Harstadklubben i Oslo har vært gjennom et arbeidsår med stor aktivitet knyttet til så vel det indre liv i 

klubben som kontakt og aktivitet utad. Styrets arbeid har gjenspeilet de ideer og forslag som kom fram 

på årsmøtet samt oppgaver som framgår av vedtektenes bestemmelser, samt aktuelle saker og 

oppgaver som dukker opp 

Innkalling til årsmøte ble sendt med Harstadposten nr. 3 årgang 8. 

Klubbens medlemmer fordeler seg på: familiemedlemskap, enkeltmedlemmer og våre 

supermedlemmer i Harstad. Kontingentinnbetalingen har vært bedre enn tidligere år. Tilsiget av nye 

medlemmer er jevnt, men flytting og utmeldinger gjør at antallet på navnelistene blir omtrent det 

samme.  

Årsmøte 14. november 2000 
Årsmøtet ble holdt på Bjørnegård skole. 
Styret sammensetning etter valget ble som følger: 

Leder Per Ole Kaarbø 2 år 
Nestleder Jarle Evanger 2 år 
Kasserer Birgit Steiro 2 år 
Sekretær Inger Andreassen  1 år 
Styremedlem Magne Hanssen 2 år 
Styremedlem Elsa Mikalsen 1 år 
Varamedlem Eirik Bornø 1 år (møter på styremøtene) 
Varamedlem Ingrid Wold-Olsen 1 år  

Revisor :  Odd Roald Lund 2 år 

Valgkomite : Arild O. Dahle Leder 

  Lars Kristiansen 

  Ole Martin Skaanes 

Kontingent 

Kontingenten dette året har vært kr. 150,- for enkeltmedlem og kr. 200,- for familiemedlemskap.  

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt fem styremøter og en rekke arbeidsmøter. Møtene har vært hos styrets 

medlemmer. Til styremøtene er det mange som må reise forholdsvis langt. Dette medfører mye 

reisetid og forholdsvis store utgifter for de som bor lengst unna. På arbeidsmøtene har oppgavene 

vært fordelt slik at ikke alle måtte møte.  

Harstadposten 

Det er sendt ut tre utgaver at Harstadposten i år. Tore M. Brodtkorb og Jarle Evanger har samlet og 

redigert stoffet til disse tre utgavene.  

Styret har nå vært så heldig å få Gunnar Strøm til å være redaktør av Harstadposten. Han bor relativt 

nært og har tilgang på alt utstyr som trengs. I tillegg er Gunnar også redaktør av vår internettside. Vi 

ser for oss store tidsbesparelser når avisen vår skal lages i framtiden. 

Internett 

Dette året har Gunnar Strøm og Eirik Bornø jobbet med klubbens internettside. Vi registrerer at 

nettsiden vår når ut til utrolig mange tusen brukere over hele verden. Selvsagt må vi fortsatt trykke og 

sende ut Harstadposten, men med det siste som Gunnar har lagt ut, kan medlemmene nå drive kjøp 

og salg av vår nettside samtidig som en får oversikt over mye av det som skjer i Harstadklubben og 
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også ting som skjer i og rundt Harstad. Gunnar opplyser at vi ennå bare er i en startfase og at 

mulighetene er mange. Klubben takker Gunnar og Eirik for deres store innsats. 

Årsfesten – 31. mars 

Årsfesten skal i følge vedtektene være et bindeledd mellom Harstad by/næringslivet i byen og oss 

medlemmer i klubben. Det var derfor ekstra fint at Steinar Hansen fra Total Fina Elf fikk så positive 

tilbakemeldinger på sitt foredrag om Harstad og utviklingen i byen. Forsamlingen formelig ønsket enda 

mer, både av den fine presentasjon i ord og bilder og av selve innholdet. Og jubelen sto i taket da 

Steinar Hansen opplyste at han også ville sponse denne festen med et for klubben betydelig beløp. 

Lars Andreas Larsen underholdt oss. Et fyrverkeri i ord og litt toner(lur), hvor han fremhevet byens 

betydning opp gjennom tidene. Det ble både skjemt og alvor.  

Det sosiale samværet betyr mye på en slik aften og mange ga klar melding om at de ville komme på 

neste fest. Denne festen hadde også flere tilreisende fra Harstad.   

Båttur – 8. september 

Den tradisjonelle båtturen med dampskipet Børøysund måtte utsettes til 8. september pga. 

kornprinsens bryllup. Dette til tross, det ble en vellykket tur, i år også. Vi hadde med oss en journalist 

og en fotograf fra Distriktsmagasinet. Direktør Helge Schjølberg i HOARR hadde foreslått at dette 

magasinet skulle lage en slik reportasje.  

Sangkoret Vårbuds konsert i Universitetets aula 

19. oktober hadde Oslo besøk av sangkoret Vårbud fra Harstad. Deres opptreden i Universitetets aula 

sammen med solister og konferansier Lars Andreas Larsen, og med dronning Sonja som gjest, var en 

fantastisk opplevelse for alle, men spesielt for oss fra Harstad. Harstadklubben var godt representert 

både på konserten og lørdag kveld da koret og mange harstadværinger hadde stevnemøte i 

Sjømannsforeningens lokaler. Her overrakte Harstadklubbens leder og nestleder blomster, 

gratulasoner og takk til koret for en minnerik og fin kveld i Aulaen.  

Harstadklubben var sentral i markedsføringen av denne konserten. 

Lutefiskaften – 28. oktober 

Styret bestemte tidlig i sommer at årets lutefiskaften skulle utgå til fordel for sangkoret Vårbuds 

konsert. Det var som kjent servering i pausen på denne konserten, - fiskesuppe og spekemat.  

Nordprofils prisutdeling 

Harstadklubben var meget godt representert på Nordprofils prisutdeling 27. oktober 2001. Det var stor 

jubel og begeistring ved Harstad-bordet da leder i Nordprofil, Rolf Urke, utropte Karl Erik Harr til årets 

vinner av Nordprofil-prisen. Harstadklubbens tilstedeværelse gjorde at Harstad Tidende påfølgende 

mandag kunne vise bilder fra prisutdelingen hvor Odd Nerdrum overrekker Harr prisen og at 

Harstadklubbens leder gratulerer Harr og overrekker blomster.  

Sponsorer og støttespillere i Harstad 

Som det vil framgå av regnskapet har klubben mottatt hjelp og økonomiske bidrag fra flere firmaer i 

Harstad.  

Harstad Sparebank har gitt klubben kr. 500,- samtidig som banken yter uvurderlig service ved de rene 

bankfunksjonene vi har behov for.  

HOARR yter en betydelig støtte så vel økonomisk som på det praktiske plan i forbindelse med 

årsfesten. I tillegg er HOARR en dyktig og for oss nødvendig samarbeidspartner.  

Total Fina Elf stilte med Steinar Hansen på klubbens årsfest hvor han holdt foredrag om utviklingen i 

Harstad. Han overrakte også en sjekk på kr. 12.000,- til klubben.  

Vår internettside er betalt av Lars Holte.  
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Vi vil også nevne den positive holdningen Harstad Tidendes medarbeidere viser både hva gjelder 

inntak av stoff om klubbens aktiviteter og når vi ber om gevinster til våre lotterier.  

Velvilje og støtte har også To-Foto vist os,s både ved å gi oss bilder og ved å la oss få bruke bilder på 

internett.  

Diverse 

Klubben har på forespørsel fra Høgskolen i Harstad sendt ut innbydelse til våre medlemmers 

ungdommer til å komme på utdanningsmessen på Sjølyst for der å bli kjent med Høgskolen. Vi har 

også delt ut slike invitasjoner på flere videregående skoler.  

Leder har deltatt på Harstad Sparebanks 75-års jubileum. Det var jubileumsforestilling i Kulturhuset på 

fredag og stor fest på lørdag. Der ble det overrakt hilsen og gave fra klubben. Gaven var et bilde malt 

av ett av våre medlemmer, - Odd Børre Sørensen. Pga. et heldig sammentreff kunne også leder delta 

på bankens store fest på Torget i Harstad i september og der spise en bit av ”verdens lengste” 

bløtkake.  

Det har videre vært rettet henvendelse til ordfører Halvar Hansen om deltakelse på årsfesten og 

samarbeid videre, spesielt med tanke på det forestående 100-års jubileet til byen.  

Mediedekningen har vært god også dette året. 

Til tross for økt inngang på medlemskontingenten, ønsker vi oss fortsatt flere betalende medlemmer.  

 

Vøyenenga, 13. november 2001 

Styret i Harstadklubben i Oslo 

v/Per Ole Kaarbø (sign.). 


