
Harstadklubben i Oslo 
Årsberetning 2008 

 

Harstadklubben i Oslo Årsberetning 2008    Side 1 av 1 

Til årsmøtet 20. november 2008 
 

Årsberetning for perioden 22. november 2007 – 20. november 2008 
 
Harstadklubben har i inneværende styreperiode arbeidet i henhold til klubbens vedtekter og fortsatt 
kursen som tidligere styrer og årsmøter har vedtatt. Vi har hatt mange sosiale arrangementer for 
klubbens medlemmer. Klubben har fokusert på å styrke klubbens økonomi via økte sponsorinntekter 
og gjentatte oppfordringer om å innbetale årskontingenten. Dette har ført til litt ut- og innmeldinger. 
Fremdeles arbeides det med å redusere antall ”gratispassasjerer” i vår organisasjon. Vi har fått 
medlemskort trykket av Vizuelli. 
Sponsorinntektene kommer fra Harstad sparebank kr. (1.500 + 5.000 og gebyret er frafalt), Amfidrift, 
Kanebogen kr.2.000 og Byggesystemer kr 1,500. Destinasjon Harstad og Harstad kommune har ikke 
vært i stand til å støtte oss dette året, men styret hadde et uformelt møte med ordfører Helge Eriksen i 
februar. 
Kontingenten ble i år hevet til kr 250 for familie- og kr 200 for enkeltmedlemskap. 
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Styrets arbeid 
Det har vært avholdt sju styremøter hvor 4 har vært på Rorbua og de andre tre hos styremedlemmer. 
Svein-Erik har vært aktiv med å besøke bedrifter i Harstad i håp om å øke sponsormidlene til klubben. 
Kontinuerlig gjennomgang og oppgradering av medlemslistene. Klubben har 126 betalende 
medlemmer og ca. 160 ”ikke-betalende” pr. dags dato. 
Tre utgaver av Harstadposten har kommet ut i 2008, og neste utgivelse planlegges i desember. 
Nettavisen vår er flittig besøkt av Harstad-interesserte i inn- og utland. Innlegg fra ulike personer, 
foreninger og firmaer har preget forsidene. Men redaktøren skulle fortsatt hatt enda mer stoff og da 
gjerne fra firmaer som kan betale for profilering av sine varer og tjenester. 
Jubilanter er blitt husket med blomster og lignende.  
 
Harstadklubben har planlagt og hatt følgende arrangementer i 2008: 

• Lørdag 12. januar: Årsfest på M/S” Finnmarken” med ca. 40 personer. 

• Tirsdag 8. april: Planlagt omvisning på Stortinget ble avlyst-kun1 påmeldt. 

• Lørdag 13. juni: Båttur med ”Børøysund” med omtrent 45 personer. 

• Torsdag 22. mai:  Omvisning på gamle Grønland politistasjon på Tøyenbekken og  
   ”Det hellige rom” med 5 deltagere.  

• Lørdag 25. oktober: Nordprofilprisutdelingen . 

• Onsdag 29. oktober: Lutefiskmiddag på ”Lofotstua”, der 17 møtte. 

• Besøkene på Rorbua den siste lørdagen i måneden, har ikke vært særlig besøkt, men 
interessen er visstnok fortsatt der. 

• Planlagt omvisning på Akershus Festning er utsatt til våren.  

• HarstadfÆsten (i Harstad) ble avlyst i år, men planlegges og arrangeres 5. september 2009. 
Festlokale er allerede bestilt. Ønsker å understreke at denne fÆsten ikke er i regi av klubben 
vår i Oslo, men at vi har påtatt oss å bistå. på IT-siden med adresser, innbydelser etc 

 
Årsmøtet blir gjennomført i henhold til klubbens vedtekter 20.11.2008 på Thon Hotel Opera. 


