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Årsberetning for perioden 20.11.2008- 19.11.2009 
 
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 også fokusert på å styrke klubbens økonomi via økte 
sponsorinntekter (uten å lykkes særlig med det) og gjentatte oppfordringer om å innbetale 
årskontingenten. Dette har ført til noen ut- og innmeldinger. 
 
Sponsorinntekter siste året har kun kommet inn fra Harstad Sparebank med 1.500 kroner. 
Destinasjon Harstad og Harstad kommunen har ikke vært i stand til å støtte oss dette året heller! 
Kontingenten er fortsatt 250 kroner for familiemedlemskap og 200 kroner for enkeltmedlemmer. 
Medlemskortene trykkes hos Vizuelli, Harstad til en gunstig pris. 
 
Hotellavtalen med Thon Hotels, Harstad er fornyet og gjeldende rompriser er 550/750 kroner, med 
unntak av Festspilluka i juni. 
 
Harstad Sparebank hadde i fjor utarbeidet et tilbud til klubbens medlemmer, som ønsker å benytte 
seg av bankens tjenester med hensyn til sparetiltak, lån osv. Gebyrer tilknyttet Harstadklubbens 
konto i banken er nå bortfalt. Banken er en god samarbeidspartner for klubben vår. 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Styreleder:  Svein-Erik Lind 
Nestleder: Inger Andreassen 
Sekretær: Gunhild Munkebye Ursin* 
Kasserer: Ole Martin Skaanes* 
Styremedlem: Karl Jakob Jakobsen 
Styremedlem: Elsa Mikalsen* 
Varamedlem: Jan Kaarbø 
Varamedlem: Jan Otto Høyersten  
 
Valgkommitè: Styret 
Revisor: Odd Roald Lund 
 
Sekretær, kasserer og ett styremedlem er på valg i år. (merket med * ovenfor) 
Ansvarlig for Harstadklubbens nettside og redigering av Harstadposten: Gunnar Strøm, Gunnar 
Eliassen og Tor Eliassen.  
Redaksjonsmedarbeider: Gunnar Reppen 
 
Styrets arbeid: 
Det har vært avholdt seks styremøter, hvor fem har vært på Rorbua og ett hjemme hos styrelederen i 
Asker.  
 
Kontinuerlig gjennomgang og oppgradering av medlemslistene. Klubben har 116 betalende 
medlemmer, derav 22 familiemedlemsskaper, og 184 ”ikke-betalende” eller passive medlemmer pr. 
dags dato. Dette antallet er jo altfor høyt, så her har styret en jobb å gjøre! 
 
Tre utgaver av Harstadposten har kommet ut i 2009, og neste utgivelse planlegges i desember d.å. 
Redaksjonen vår har foretatt en opprydding og forbedring av hjemmesiden vår på Internett. Melding 



om arrangementer varsles der og på e-mail, så snart de er klare. Forkortete referater fra styremøtene 
legges også ut. 
Nettavisen vår er flittig besøkt av Harstad-interesserte i inn- og utland. Det er intervjuer og 
reportasjer fra ulike sammenhenger som kan knyttes til våre medlemmer. Nestleder Inger 
Andreassen har fått tilskudd til fotoutstyr og samarbeider med utlegging på Harstad Tidende sine 
hjemmesider. Innlegg fra ulike personer, forretninger og firmaer har preget forsidene. Men 
redaksjonen 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 hatt følgende arrangementer i 2009: 

• Lørdag 10. januar: Årsfest på hurtigruta med ca. 40 deltagere. 

• Lørdag 6. mars: Skreimøljefest på Oppegård i samarbeid med ”Kvæfjordkakas venner”. Vel 50 
gjester med familien Størkersen som vertskap.  

• Lørdag 22. august: Båttur med ”Børøysund” med 53 personer. 

• Onsdag 28. oktober: Lutefiskmiddag på ”Lofotstua” med 17 av medlemmene til stede.  
 

I tillegg til ovennevnte arrangementer har klubbens medlemmer vært invitert til Oslofjordtur i regi av 
Nordprofil og Narvik-klubben, Harstadfæsten i hjembyen vår 12. september, Nordprofilutdelingen til 
Bodil Niska samt Lutefiskmiddag i Sandefjord i regi av Nord-Norges laget der v/Gunnar Strøm. Nevner 
også at vi hadde besøk av Divisjonsmusikken her i Oslo den 15.–24. juli, der flere av medlemmene 
møtte opp til konserter ved Akershus Festning og i Studenterlunden. 
Besøkene på Rorbua den siste lørdagen i måneden har tatt seg betydelig opp i år. Sentralt plasserte 
påminninger på nettsidene har vært viktige bidragsyter her. 

 
Økonomi: 
Regnskapet for inneværende år viser en positiv balanse på ca. 21.000 kroner, men driften siste året 
viser et negativt resultat. Dette henger nok delvis sammen med den globale og hjemlige 
finanssituasjonen og mangel på sponsormidler som nevnt i innledningen. 
Flere detaljer med revisors bemerkninger og godkjenning vil bli presentert på årsmøtet. 
 
Redaktørstatus: 
Gunnar Strøm trekker seg nå tilbake som redaktør og web-ansvarlig etter 11-12 års tjeneste i og for 
klubben. Vi takker han for innsatsen! 
Gunnar Eliassen overtar nå ”offisielt” dette vervet etter å ha overlappet med herr Strøm det siste 
året! Bror Tor Eliassen vil fungere som assistent og medhjelper. 
 
Diverse 
Styret kan opplyse at klubben nå er tilsluttet Grasrotandelen til Norsk Tipping og oppfordrer 
klubbens medlemmer om å benytte denne hos sin lokale kommisjonær i forbindelse med Lotto, Joker 
og fotballtipping. Dere må oppgi organisasjonsnummer 994777718 ved bruk av spillerkortet og da vil 
5 % av innsatsen bli overført Harstadklubbens konto. Tilbakevirkende effekt fra 1. januar d.å. NB! 
Eventuell gevinst(er) vil ikke bli overført klubbens konto; bare så det er sagt! 
 
Årsmøtet blir gjennomført i henhold til klubbens vedtekter 19.11.2009 på Thon Hotel Opera. 


