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Til årsmøte 25. november 2004 

Årsberetning for perioden 14. november 2004 – 25. november 2005 

Harstadklubben i Oslo har inneværende år arbeidet slik vedtektene foreskriver. Det er avholdt 

arrangementer for klubbens medlemmer og arbeidet for Harstad kommune og næringsliv.  

Innkallingen til årsmøtet ble trykket i oktoberutgaven av Harstadposten. Den ble sendt medlemmene 

innen fristen for årsmøtet.  

Klubbens medlemsmasse fordeler seg på: enkeltmedlemmer, familiemedlemmer og våre 

supermedlemmer i Harstad. Kontingentinnbetalingen har vært omtrent som i fjor. Navnelisten er 

ajourført slik at de med ukjent adresse er fjernet, mens nye medlemmer er kommet til. Vi ønsker 

imidlertid hjelp fra medlemmene slik at vi hele tiden er à jour med rett adresse.   

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder Per Ole Kaarbø  

Nestleder Jarle Evanger 

Sekretær Gunn Herdis Eikesæth 

Kasserer Ole Martin Skaanes 

Styremedlem Magne Hanssen 

Styremedlem Elsa Mikalsen 

Varamedlem Svein-Erik Lind 

Varamedlem Inger Andreassen 

Valgkomite : Rolf Petter Søvik (leder), Arild O. Dahle og Marit Steiro 

Revisor : Odd Roald Lund 

Harstadposten og Nettavisen til Harstadklubben i Oslo : Gunnar Strøm. 

Kontingenten 

Kontingenten har vært kr. 200,- for familiemedlemmer og kr. 150,- for enkeltmedlemmer. 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt fem styremøter og noen arbeidsmøter. I tillegg har leder og nestleder hatt møter 

for å planlegge arrangementer. Disse har også sammen og hver for seg hatt møter/samtaler med 

næringslivet i Harstad og ordføreren. Videre har styrets medlemmer jobbet med pakking og 

distribusjon av Harstadposten, samt forberedelse og gjennomføring av årsfesten med markeringen av 

vårt 10-års jubileum og Harstad bys 100-års jubileum.   

Klubbens leder og nestleder med ledsagere samt to til av klubbens medlemmer var invitert og deltok 

på Harstad bys offisielle 100-års jubileumsfest. Mange av klubbens medlemmer hjalp til med å 

markere klubben og våre aktiviteter på torget i Harstad sist sommer.  

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

og støttespillere i Harstad. Disse er godt profilerte i Harstadposten. Vi takker dem for verdifulle bidrag. 

Det pågår et kontinuerlig arbeid for å videreutvikle kontakten med næringslivet i Harstad.  

Årsfesten var i år lagt til Holmenkollen restaurant hvor mange av våre medlemmer samt en rekke 

gjester fra Harstad deltok.  

Komiteen som har arbeidet med arrangementer i forbindelse med Harstads 100-års jubileum har 

bestått av: Jarle Evanger, Gunn H. Eikesæth, Elsa Mikalsen og Per Ole Kaarbø. 

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

oppfordres til å bruke den aktivt. Gunnar redigerer og er ansvarlig for grafisk design av Harstadposten. 

 

Vøyenenga, 20. oktober 2004 – Styret. 


