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Til årsmøte 15. november 2002 

Årsberetning for perioden 14. november 2001 – 15. november 2002 

Harstadklubben i Oslo har i tråd med vedtektenes ånd og bokstav dette året hatt aktiviteter for 

klubbens medlemmer og arbeidet for Harstad kommune og byens næringsliv.  

Innkalling til årsmøte ble trykket i Harstadposten 17. september 2002.  

Klubbens medlemmer fordeler seg på: familiemedlemskap, enkeltmedlemmer og våre 

supermedlemmer i Harstad. Kontingentinnbetalingen har vært litt bedre enn tidligere. Antallet på 

navnelistene er omtrent det samme som tidligere.  

Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder Per Ole Kaarbø  
Nestleder Jarle Evanger 
Kasserer Birgit Steiro 
Sekretær Inger Andreassen  
Styremedlem Magne Hanssen 
Styremedlem Elsa Mikalsen 
Varamedlem Ingrid Wold-Olsen 
Varamedlem Ole Martin Skaanes 

Valgkomite : Rolf Petter Søvik (leder), Arild O. Dahle og Ole Martin Skaanes 

Revisor : Odd Roald Lund 

Harstadposten og nettavisen til Harstadklubben i Oslo : Gunnar Strøm. 

Kontingent 

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

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt seks styremøter og noen arbeidsmøter hvor leder og nestleder har møtt for å 

forberede arrangementer. Disse har også møtt representanter fra næringslivet i Harstad og Harstads 

ordfører. Videre har styret jobbet med utsendelsene av Harstadposten, forberedelsen og 

gjennomføringen av årsfesten og båtturen.  

Et vellykket familietreff ved Lyseren ble arrangert av Marit Steiro og Ingrid Wold-Olsen. 

Magne Hanssen, Jarle Evanger og Per Ole Kaarbø har vært kontaktpersoner med våre sponsorer og 

støttespillere i Harstad. Disse støttespillerne er godt profilert i hver utgave av Harstadposten. Vi takker 

dem for verdifulle bidrag. Styret har startet et arbeid med tanke på å videreutvikle klubbens kontakt 

med næringslivet i Harstad. Dette arbeidet har allerede gitt resultater.  

Vi vil nevne at vi har hatt et meget godt samarbeid med Harstads ordfører Halvar Hansen, som 

representerte hjembyen på vår årsfest, og direktør Helge Schjølberg i Destinasjon Harstad. Han deltok 

på vår båttur med Børøysund. Både årsfesten og båtturen ble vellykket, men burde vært arrangert 

tidligere. 

I tillegg til våre faste arrangementer ble vi av direktør Ole-Jonny Korsgaard på Rainbow Hotels i 

Harstad invitert til Hotel Opera på snitter og hvitvin. Han orienterte samtidig klubbens medlemmer om 

Harstads nye hotell.  

Styret har oppnevnt Jarle Evanger, Elsa Mikalsen og Per Ole Kaarbø som komite for klubbens 

markering av Harstad bys 100-års jubileum i 2004. 

Klubbens nettavis redigeres av Gunnar Strøm. Avisen er svært godt besøkt og medlemmene 

oppfordres til å bruke den aktivt. 

 

 

Vøyenenga, 15. november 2002 

Per Ole Kaarbø (sign.). 


