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Til årsmøte 22. november 2012 
 

Årsberetning for perioden 1. desember 2011 – 22. november 2012 
 

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. Etter en gjennomgang av medlemsregisteret i 
2010 har antall medlemmer vært noenlunde stabilt.  

Styret har hatt følgende sammensetning 

Styreleder:  Svein-Erik Lind (valgt for perioden 2010-2012) 
Nestleder: Inger Andreassen (valgt for perioden 2010-2012) 
Sekretær: Gunhild Munkebye Ursin (valgt for perioden 2011-2012) 
Kasserer: Ole Martin Skaanes (valgt for perioden 2011-2013) 
Styremedlem: Karl Jakob Jakobsen (valgt for perioden 2010-2012) 
Styremedlem: Elsa Mikalsen (valgt for perioden 2011-2013) 
Varamedlem: Jan Kaarbø (valgt for perioden 2011-2012) 
Varamedlem: Tor Eliassen (valgt for perioden 2011-2012) 

Revisor: Odd Roald Lund (valgt for perioden 2011-2013) 

Valgkomité: Styret 
 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt sju styremøter i perioden: fem på Rorbua, ett hjemme hos styrelederen i Asker, 
ett hjemme hos et styremedlem på Nordstrand.  
Faste poster på styremøtene er gjennomgang av økonomistatus, medlemstilgang/-avgang, 
planlegging av arrangementer og saker til Harstadposten og klubbens nettside. 

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

Jubilanter er husket med blomster og lignende.  

Arrangementer 

Harstadklubben har gjennomført følgende arrangementer i 2012: 

• Fredag 2. mars: Kombinert årsfest og møljefest i Doktorgården på Lillestrøm 
  med 43 deltakere. 

• Lørdag 16. juni:  Tur til Bogstad Gård i Sørkedalen med 17 deltakere. 

• Onsdag 24. oktober: Lutefiskmiddag i Lofotstua på Majorstua med 19 deltakere.  

Den årlige turen med DS Børøysund måtte avlyses på kort varsel. Årsaken var at det var oppstått 
lekkasje som kunne skade maskinen. DS Børøysunds veteranklubb valgte da å avlyse alle seilinger 
for resten av sesongen.  
Medlemstreffene på Rorbua siste lørdag i hver måned har også i denne perioden vært godt besøkt, 
både av ”stamgjester”, andre medlemmer og venner, samt enkelte harstadværinger på Oslo-besøk.  

Alle arrangementer, inkl. Rorbu-treffene, er varslet medlemmene, både via epost og sentralt plasserte 
påminnelser på klubbens nettsider. 
 

Økonomi 

Klubbens økonomi blir løpende fulgt opp av kasserer og gjennomgått i styremøtene. 

Årets inntekter var 33.266 kroner og utgiftene beløp seg til ca. 16.675 kroner. Det ga et positivt 
driftsresultat på ca. 16.591 kroner. 

Inntekter  
Klubbens viktigste inntektsposter er medlemskontingenter (ca. 66 %) og bidrag fra Grasrotandelen i 
Norsk Tipping (ca.29 %). Klubben fikk også i år 1.500 kroner i støtte fra Harstad Sparebank.  
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Utgifter 
Den største utgiftsposten gjelder klubbens arrangementer. Portoutgiftene er etter hvert blitt merkbart 
lavere, takket være at de fleste av klubbens medlemmer nå har epost-adresser.    

Balanse 
Regnskapet for inneværende år viser positiv balanse på ca. 51.500 kroner. 

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

Medlemsoversikt 

Gjennomgang av medlemslistene viser at klubben fra starten i 1994 og fram til i dag har hatt nærmere 
500 medlemmer. Gjennom årene har flere av disse falt fra eller meldt seg ut. Disse er nå strøket fra 
medlemslistene. Vi fikk åtte nye medlemmer i perioden. Etter dette har klubben 67 betalende 
enkeltmedlemmer og 31 familiemedlemskap. Det betyr at klubben har 129 medlemmer når vi regner et 
familiemedlemskap som to medlemmer.  

Årskontingenten er fortsatt 200 kroner for enkeltmedlemmer og 250 kroner for familiemedlemskap.  

Redaksjonen 

I perioden er det produsert og sendt ut fire utgaver av Harstadposten; i desember 2011, i mars, i mai 
og i september i 2012.  

Nettsidene oppdateres jevnlig med nyhetsbulletiner om det som skjer hjemme i Harstad-området. 
Melding om arrangementer varsles på nettsidene og ved epost 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 nettsidene. Flere av klubbens medlemmer besøker Harstad i løpet 
av sommeren for bl.a. å delta på konfirmant- og skolejubileer. Bilder og omtale av slike jubileer er lagt 
ut på nettsidene.  
Nettsidene synes flittig besøkt av klubbens medlemmer og andre Harstad-interesserte i inn- og utland. 

Harstadklubben i Oslo har etablert egen profilside på Facebook. 

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

Diverse 

Harstadklubben i Oslo har også i 2012 hotellavtale som gir rabatt på rompris hos Thon Hotels i 
Harstad, 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.  

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

Medlemmer av Harstadklubben i Oslo kan få rabatt (15 %) på bilparkering hos firmaet Flight Park AS 
ved flyplassen på Gardermoen. En må benytte firmakode, 1107, ved bestilling. Bilen hentes og 
bringes i oppvarmet tilstand foran terminalbygningen. 
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