
Harstadklubben i Oslo 
Årsberetning 2010 

 

Harstadklubben i Oslo Årsberetning 2010 Side 1 av 2 

Til årsmøte 18. november 2010 
 

Årsberetning for perioden 20. november 2009 – 18. november 2010 
 

Harstadklubben i Oslo har i inneværende periode arbeidet i henhold til klubbens vedtekter og i tråd 
med vedtak fra tidligere årsmøter og styremøter. Vi har hatt flere sosiale arrangementer for klubbens 
medlemmer. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Tilgangen på nye medlemmer er beskjeden og 
antall betalende medlemmer er noe lav. 

Styret har hatt følgende sammensetning 

Styreleder:  Svein-Erik Lind ( på valg ) 
Nestleder: Inger Andreassen ( på valg ) 
Sekretær: Gunhild Munkebye Ursin 
Kasserer: Ole Martin Skaanes 
Styremedlem: Karl Jakob Jakobsen ( på valg ) 
Styremedlem: Elsa Mikalsen 
Varamedlem: Jan Kaarbø ( på valg ) 
Varamedlem: Jan Otto Høyersten ( på valg ) 

Valgkomité: Styret 
Revisor: Odd Roald Lund 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt sju styremøter i perioden, fire på Rorbua, ett hjemme hos styreleder i Asker, ett 
hjemme hos nestleder på Strømmen og ett hjemme hos et styremedlem på Nordstrand. Faste poster 
på styremøtene er gjennomgang av økonomistatus, medlemstilgang/-avgang, vurdering av/forslag om 
arrangementer og saker til Harstadposten og klubbens nettside. 

Styrets medlemmer forbereder og gjennomfører klubbens arrangementer og turer. Styrets leder har 
kontakt med aktuelle sponsorer og samarbeidspartnere.  

Jubilanter er husket med blomster og lignende.  

Arrangementer 

Harstadklubben har gjennomført følgende arrangementer i 2010: 

• Lørdag 5. mars:  Skreimøljefest på Oppegård i samarbeid med ”Kvæfjordkakas venner”. 
  53 deltakere, med familien Størkersen som vertskap. 

• Søndag 6. juni:  Tur til Oscarsborg med 22 deltakere. 

• Lørdag 28. august:  Båttur med ”Børøysund” med 39 deltakere. 

• Onsdag 27. oktober: Lutefiskmiddag på Lofotstua med 19 deltakere.  

I tillegg til ovennevnte arrangementer har klubbens medlemmer vært invitert til Oslofjordtur i regi av 
Nordprofil og Narvik-klubben og til Harstadfæsten i hjembyen vår lørdag 4. september. 
Medlemstreffene på Rorbua siste lørdag i hver måned har vært jevnt besøkt.  

Alle arrangementer, inkl. Rorbu-treffene, er varslet medlemmene, både gjennom elektronisk post og 
sentralt plasserte påminnelser på vår nettside. 

Økonomi 

Inntektssiden preges av svak inngang av medlemskontingent og sponsorbidrag. De største 
kostnadspostene gjelder hovedsakelig klubbens arrangementer. Regnskapet for inneværende år viser 
imidlertid positiv balanse på ca. 27.000 kroner. 

Klubbens økonomi blir løpende fulgt opp av kasserer og gjennomgått i styremøtene. Det går tregt å få 
innbetalt kontingent fra medlemmene, til tross for jevnlige purringer på nettsiden, i e-mail og i 
Harstadposten.  
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Vi konstaterer at det også i denne perioden har vært vanskelig å skaffe sponsormidler, til sammen fikk 
vi inn 5.500 kroner, fordelt på fem firmaer inkl. Festspillene. Dette utgjør ca.15% av inntektene til 
klubben. 

Det mest gledelige på inntektssiden har vært bidraget fra Norsk Tipping via Grasrotandelen på 5.960 
kroner i år (16,5% av inntektsstrømmen). For øvrig utgjør medlemskontingenten 56% og inntektene på 
arrangementene våre pluss renteinntekter de resterende 12,5% av totalen. 

Revisors eventuelle bemerkninger og godkjenning av regnskapet vil bli presentert på årsmøtet. 

Medlemsoversikt 

Gjennomgang av medlemslistene viser at klubben gjennom tidene hatt mange medlemmer. Noen av 
dem har etter hvert meldt seg ut, mange har vært påpasselige med å betale årskontingent, mens 
mange bare ”har blitt hengende” som passive medlemmer i listene. For om mulig å øke andelen 
betalende medlemmer vil styret derfor både til aktive og senere års passive medlemmer heretter 
sende ut innbetalingsblankett, til tross for at mange innbetalinger likevel skjer via nettbank.  

Årskontingenten er fortsatt 200 kroner for enkeltmedlemmer og 250 kroner for familiemedlemskap. 
Medlemskort trykkes hos Vizuelli, Harstad til en gunstig pris. 

Redaksjonen 

Fire utgaver av Harstadposten, én i 2009 og tre i 2010, er produsert og sendt ut perioden, via email til 
medlemmer som har oppgitt email-adresse og som postsending til øvrige medlemmer. Redaksjonen 
vår har foretatt opprydding og forbedring av klubbens nettside på Internett. Nettsiden har jevnlig små 
nyhetsbulletiner om det som skjer hjemme i Harstad-området. Melding om arrangementer varsles på 
nettsiden og på email så snart datoer etc. er klare. Referat og bilder fra arrangementene legges på 
nettsidene umiddelbart etter gjennomføring. Enkle referater fra styremøtene legges også ut på 
nettsiden. Nettsiden synes flittig besøkt av Harstad-interesserte i inn- og utland.  

Redaksjon består av brødrene Gunnar (red. og IT) og Tor Eliassen (red).  

Diverse 

Hotellavtalen med Thon Hotels i Harstad er fornyet, og gjeldende rompriser i 2010 har vært 550/750 
kroner, med unntak av Festspilluka i juni. 

Harstad Sparebank har tilbud til klubbens medlemmer som ønsker å benytte seg av bankens tjenester 
med hensyn til sparetiltak, lån osv. Banken tar ikke gebyrer tilknyttet Harstadklubbens konto i banken. 
Banken er en god samarbeidspartner for klubben vår. Dette tilbudet står fortsatt ved lag i 2010. 

Klubben har fortsatt rabatt (15 – 20%) ved leie av bil på Evenes Lufthavn eller Harstad gjennom 
Johnsen Bilutleie på Sama, som representerer Europcar. 

 

Klubben er tilsluttet Grasrotandelen til Norsk Tipping og oppfordrer klubbens medlemmer til å benytte 
denne hos sin lokale kommisjonær i forbindelse med Lotto, Joker og fotballtipping. Ved å oppgi 
organisasjonsnummer 994 777 718 ved bruk av spillerkortet vil 5% av innsatsen bli overført 
Harstadklubbens konto. 

 

Svein-Erik Lind 

leder 

 
 


