
Harstadklubben i Oslo 
Årsberetning 2005 

 

Harstadklubben i Oslo Årsberetning 2005 Side 1 av 1 

Til årsmøte 24. november 2005 

Årsberetning for perioden 25. november 2004 – 24. november 2005 

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

arrangementer for medlemmene i klubben og det er arbeidet for Harstad kommune og byens 

næringsliv. Innkallingen til årsmøtet ble trykket i oktoberutgaven av Harstadposten og sendt 

medlemmene innen fristen. Klubbens medlemsmasse fordeler seg på: Familiemedlemmer, 

enkeltmedlemmer og våre supermedlemmer i Harstad. Kontingentinnbetalingen har gledelig nok vist 

stigende tendens. Ajourføring av adresselisten er krevende. Etter siste gjennomgang er den nå korrekt.  

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder Per Ole Kaarbø  

Nestleder Jarle Evanger 

Sekretær Gunn Herdis Eikesæth 

Kasserer Ole Martin Skaanes 

Styremedlem Elsa Mikalsen 

Styremedlem Helge Størkersen 

Varamedlem Svein-Erik Lind 

Varamedlem Inger Andreassen 

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

Revisor : Odd Roald Lund 

Redigering av Harstadposten og klubbens nettside er utført av Gunnar Strøm. 

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

Styrets arbeid 

Det har til sammen vært 10 styre- og arbeidsmøter. I tillegg har det vært flere uformelle 

møter/samtaler hvor enkelte av styrets medlemmer har deltatt. Medlemmer av styret har også pakket 

og sendt ut Harstadposten etter at Jarle Evanger har ordnet trykkingen.  

Svein-Erik Lind, Jarle Evanger og Per Ole Kaarbø har som komité arbeidet med å knytte flere av 

bedriftene i Harstad nærmere til klubben. Disse har også hver for seg hatt samtaler med 

næringslivsledere der. Vi takker spesielt Destination Harstad for verdifull støtte.  

Årsfesten måtte dessverre avlyses på grunn av liten interesse.  

Vårsamling i det grønne på Økri Gård i Bærum en solrik junidag ble en fin opplevelse for store og små 

med grilling, konkurranser og vandring blant fugler og dyr. 

Nettavisen drives av Gunnar Strøm og han har et sterkt ønske – at enda flere kommer med innspill i 

den. 

 

Vøyenenga, 24. november 2005 – Styret. 


