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Til årsmøtet 22. november 2007 
 

Årsberetning for perioden 23. november 2006 – 22. november 2007 
 
Harstadklubben har i inneværende styreperiode arbeidet i henhold til klubbens vedtekter og fortsatt 
kursen som tidligere styrer og årsmøter har vedtatt. I tillegg til sosiale arrangementer for klubbens 
medlemmer, har det vært fokusert på å styrke klubbens økonomi via økte sponsorinntekter og 
gjentatte oppfordringer om å innbetale årskontingenten. Dette har vært delvis vellykket, men har også 
før ført til flere utmeldinger, som heldigvis er oppveid av nye innmeldinger. Men ennå er det altfor 
mange ”gratispassasjerer” i vår organisasjon, … uklart hvorfor.  

Destinasjon Harstad, som tidligere har vært klubbens nærmeste støtte i hjembyen, har dessverre slitt 
for å overleve inneværende år, og har ikke kunnet bistå oss økonomisk. Da er det godt å ha solide 
støttespillere i TOTAL oljeselskap, Harstad Sparebank, samt Harstad Tidende, Vizuelli, Torbjørn’s 
Catering, Johnsen Bilutleie AS og Thon Hotels, som fortsatt opprettholder den gunstige avtalen med 
Harstadkortet. Styret håper på fortsatt godt samarbeid med Harstad kommune etter ordførerskiftet og 
borgerlig bystyreflertall. 

Kontingenten har vært kr. 200,- for familie- og kr. 150,- for enkeltmedlemskap. 

 

Styret har hatt følgende sammensetning 
Styreleder: Svein-Erik Lind (”utnevnt” på årets første styremøte 18. januar) 
Nestleder: Inger Andreassen 
Sekretær: Gunn H. Eikesæth 
Kasserer: Ole Martin Skaanes 
Styremedlem: Ulf Bjerkhaug  
Styremedlem: Elsa Mikalsen 

Varamedlem: Gunhild M. Ursin  
Varamedlem: Magne Hanssen  

Valgkomitè: Styret 

Revisor: Odd Roald Lund 

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

 

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt seks styremøter. I tillegg har Svein-Erik Lind oppsøkt bedrifter i Harstad i håp om 
å få inn sponsormidler til klubben. 

Kontinuerlig gjennomgang og oppgradering av medlemslistene. Klubben har 118 betalende 
medlemmer og ca. 180 ”ikke-betalende” pr. dags dato. 

Tre utgaver av Harstadposten har kommet ut hittil i 2007 og det planlegges enda en utgivelse før årets 
slutt. 

Nettavisen vår er flittig besøkt av Harstad-interesserte i inn- og utland. Som et eksempel kan nevnes 
at over en tre-måneders periode fra medio mai gil medio august var det mellom 250.000 til 300.000 
treff. Innlegg fra ulike personer, foreninger og firmaer har preget forsidene, men redaktøren skulle 
gjerne hatt enda mer stoff, og da også fra firmaer som kan betale for profilering av sine varer og 
tjenester. 

 
Harstadklubben har hatt følgende arrangementer i 2007: 

• Tirsdag 22. mai:  Eksklusiv guidet tur langs Akerselva med ca. 10 deltakere. 

• Tirsdag 19. juni: Guidet tur ”Løkka mitt i Oslo” i regi av Kjenn-din-by.  
   Fire fra klubben pluss mange, mange andre interesserte. 

• Torsdag 27. september: Omvisning på Stortinget, arrangert av stortingsrepresentant 
  Elisabeth Aspaker fra Harstad. 13 deltakere fra klubben.  

• Lørdag 20. oktober: Nordprofilpris-utdelingen, med deltakelse fra Harstadklubben. 

• Onsdag 24. oktober: Lutefiskmiddag på ”Lofotstua” med 16 deltakere. 
 
Ellers kan nevnes at det nå er klart for årsfesten ombord på MS ”Finnmarken” den 12. januar 2008 ved 
Akershuskaia. Vi har avsatt plass til 60 stk. i første omgang. 
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I oktober måned hadde Elsa Mikalsen møte med arrangementskomiteen for neste års planlagte 
Harstadfæst (i Harstad), der det planlegges festaktiviteter den første helga i september neste år.  

Årsmøtet blir gjennomført i henhold til klubbens vedtekter den 22.11.2007 på Thon Hotel Opera. 


