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Til årsmøte 23. november 2006 
 

Årsberetning for perioden 24. november 2005 – 23. november 2006 
 
Harstadklubben i Oslo har i inneværende styreperiode arbeidet i henhold til klubbens vedtekter. I 
tillegg til sosiale arrangementer for klubbens medlemmer, er det innledet arbeid med bedriftsprofilering 
til Harstad-bedrifter på nettsidene til Harstadklubben. Destination Harstad er fortsatt klubbens nære 
samarbeidspartner og det er jevnlig kontakt i forskjellige saker. Harstadklubben vil takke dem spesielt 
for verdifull støtte. Takk til avtroppende direktør Helge Schjølberg, og vi ønsker den nye direktøren Ole 
Gorseth velkommen. 

Det er foretatt et større oppdateringsarbeid og knyttet flere linker til klubbens hjemmeside. 
Medlemskap i klubben er basert på familie- og enkeltmedlemskap. Kontingenten har vært kr. 200,- for 
familie- og kr. 150,- for enkeltmedlemskap. Selv om det har vært en bedring i innbetalingen, er dette et 
område som det må iverksettes tiltak for å få økt innbetaling. 

Klubben mottar også noen beskjedne tilskudd fra sponsorer – noe som også må bli et 
satsningsområde for det framtidige styret. Dette arbeidet er allerede i en startfase – jf. 
Bedriftsprofileringen i Harstad. Medlemslistene blir med jevne mellomrom korrigert slik at de til en hver 
tid er korrekte.  
 

Styret har hatt følgende sammensetning 
Styreleder Per Ole Kaarbø (til 27. februar 2006) 
Nestleder Jarle Evanger (fra 27. februar 2006 fungerende styreleder) 
Sekretær  Gunn H. Eikesæth 
Kasserer  Ole Martin Skaanes 
Styremedlem Helge Størkersen (fra 27. februar 2006 fungerende nestleder) 
Styremedlem Elsa Mikalsen 
Varamedlem Svein-Erik Lind (fra 27. februar 2006 fungerende styremedlem) 
Varamedlem Inger Andreassen 

Valgkomité : Jan-W. Borgersen (leder) Magne Hanssen og Inger Andreassen 

Revisor : Odd Roald Lund 

Ansvarlig for Harstadklubbens nettside og redigering av Harstadposten : Gunnar Strøm. 
Redaksjonsmedarbeider : Gunnar Reppen. 
 

Styrets arbeid 

Det har vært 6 ordinære styremøter. I tillegg har det vært flere formelle og uformelle møter/samtaler 
mellom styrets medlemmer, bl.a. i forbindelse med utsending av Harstadposten, bedriftsprofileringen 
og planlegging av sosiale arrangementer. 

I brev til styret datert 27.2.2006 meddelte Per Ole Kaarbø at han etter en grundig vurdering, fra dags 
dato, måtte trekke seg som leder i Harstadklubben. Noen nærmere begrunnelse ble ikke gitt.  

På grunn av at Kaarbø hadde trukket seg som leder, foretok styret – i styremøte 13.3 2006 – følgende 
reorganisering og konstituering : Nestleder Jarle Evanger som leder, styremedlem Helge Størkersen 
som nestleder og varamedlem Svein-Erik Lind som styremedlem. Varamedlem Inger Andreassen 
møter på styremøtene. 

Jarle Evanger, Svein-Erik Lind, Gunnar Strøm og Gunnar Reppen har samarbeidet som en gruppe i 
forbindelse med bedriftsprofileringen og hatt kontakt med næringsledere i Harstad. 

Torsdag 12. januar 2006 deltok, etter invitasjon fra Destinasjon Harstad, daværende styreleder 
Kaarbø og nestleder Evanger i seminar om bord på MS Midnatsol i forbindelse med ”Reiselivsmessen 
2006”. Kvelden fredag 13. januar 2006 var et større antall av Harstadklubbens medlemmer samlet til 
festlig samvær om bord på MS Midnatsol. 

Aksjon ”Ut på tur” ble lansert og iverksatt av ”trimgeneralene” Gunnar Strøm og Gunnar Reppen. Flere 
av klubbens medlemmer har deltatt på de populære torsdagsturene. 
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Torsdag 6. april 2006 var flere av klubbens medlemmer til stede i Galleri Norske Grafikere der 
Harstad-kunstneren Are Andreassen hadde utstilling. Dekning av Harstad-danseren/-kunstneren 
Marianne Henriette Nygårds opptreden i Oslo ble ivaretatt av Gunnar Strøm. Ovennevnte er behørig 
omtalt på klubbens hjemmeside. Det samme er idrettsarrangementene der basketlaget Harstad 
Vikings og HILs kamper på Østlandet er annonsert og omtalt. 

Lørdag 14. oktober 2006 var vel 60 av Harstadklubbens medlemmer samlet til klubbens årsfest i 
festlokalene til ”Oslo Kongressentre” (Folkets Hus). I følge deltakerne så ble dette en hyggelig kveld 
med god mat, drikke, danseglede og prat med gamle og nye venner. Dette er et viktig tiltak for å holde 
klubben samlet. 

Lørdag 21. oktober 2006 ble Nordprofils årlige prisutdeling gjennomført i lokalene til Diakonhjemmets 
Høgskole. Harstadklubbens medlemmer er invitert til festen. 

Torsdag 11. november 2006 møtte et 20-talls av klubbens medlemmer til ”lutefiskaften” på ”Lofotstua”. 
I følge deltakerne var dette en særdeles vellykket kveld i ekte nordnorsk miljø. 

Årsmøtet ble gjennomført i henhold til klubbens vedtakter 24. november 2005 på Thon Hotell Opera. 

Styret vil avslutningsvis rette en takk til klubbens medieansvarlige (Strøm/Reppen) for et stort arbeid 
som er nedlagt i oppgradering og systematisering av klubbens hjemmeside. Dette har medført at siden 
blir besøkt av et stort antall fra både inn- og utland. 

 

Oslo, 23. november 2006 – Styret. 

 


