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Til årsmøte 27. februar 2018 
 

Årsberetning for perioden 23. november 2016 – 27. februar 2018 
 

 

Harstadklubben i Oslo har i overnevnte periode arbeidet i henhold til klubbens vedtekter og i tråd med 
vedtak fra tidligere årsmøter og styremøter.  

Regnskapsåret har tidligere vært fra 1. november til 31. oktober påfølgende år. Årsmøtet 2016 vedtok 
å endre regnskapsåret slik at det nå skal følge kalenderåret. Dette gjøres ved at det denne gang 
settes opp to regnskap; ett for månedene november og desember 2016 og deretter ett for hele 
kalenderår 2017. 

Årsberetningen denne gang omhandler de to nevnte månedene i 2016 og hele 2017 samlet.  

 

 

Styret har hatt følgende sammensetning 

Styreleder:  Jan Kaarbø (valgt for perioden 2016-2017) 
Nestleder: Odd Henning Arntzen (valgt for perioden 2016-2018) 
Sekretær: Per Gunnar Danielsen (valgt for perioden 2015-2017) 
Kasserer: Hogne Steinbakk (valgt for perioden 2016-2018) 
Styremedlem: Else Methi Iversen (valgt for perioden 2015-2017) 
Styremedlem: Mai-Randi Havnø (valgt for perioden 2016-2018) 
Varamedlem: Tone Mathisen (valgt for perioden 2016-2017) 
Varamedlem: Harry Stokkan (valgt for perioden 2016-2017)  
 
Revisor: Odd Roald Lund (valgt for perioden 2015-2017) 
 
Valgkomité: Odd Henning Arntzen, Else Methi Iversen og Jan Kaarbø 
 
 

Styrets arbeid 

Det er avholdt seks styremøter siden forrige årsmøte, ett hjemme hos Else Methi Iversen og fem på 
Rorbua.  

Faste poster på styremøtene er gjennomgang av økonomistatus, medlemstilgang/-avgang, 
planlegging og evaluering av arrangementer og saker til Harstadposten og klubbens nettside. 

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

 

Arrangementer 

Harstadklubben har gjennomført følgende arrangementer siden forrige årsmøte: 

• Lørdag 11. mars 2017 : Møljefest på Hovseter, med 50 deltakere. 

• Lørdag 27. mai 2017 : Båttur i Oslofjordbassenget med S/S Jomfruen, med 55 deltakere 

• Lørdag 10. november 2017 : Lutefiskaften på Rorbua, med 25 deltakere.  

 

Klubbens møljefester er populære, også den vi hadde i mars på Hovseter, - god deltakelse, god mat 
og fin stemning.  

Båtturen ble lagt til forsommeren, i stedet for ettersommeren. Turen, som også denne gang gikk med 
S/S Jomfruen, ble meget vellykket, - nydelig vær, gode reker, god stemning og mange deltakere.  

Lutefiskaftenen ble også denne gang lagt til Rorbua, med god fisk, grei servering og fin stemning. 

Medlemstreffene på Rorbua siste lørdag i måneden har vært godt besøkt. Hit kommer både 
”stamgjester”, andre medlemmer, venner, og enkelte harstadværinger på Oslo-besøk. 
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Økonomi 

Regnskap  
Regnskapet for november og desember 2016 viser 5.457 kroner i utgifter og 2.251 kroner inntekter. 

Regnskapet for hele 2017 viser 70.255 kroner i utgifter og 91.293 kroner i inntekter.  
Møljefesten gikk med 5.944 kroner i overskudd, mens båtturen med S/S Jomfruen gikk 9.564 kroner i 
underskudd. 

Vi fikk inn 22.000 kroner i medlemskontingent og 9.379 kroner i bidrag fra grasrotandelen i Norsk 
Tipping i 2017. 

Balanse 
Regnskapet viser positiv balanse på 83.398 kroner. Det er en økning på 21.038 kroner siden forrige 
årsmøte. 
--- 

Harstadklubben i Oslo har i alle år hatt konto i Harstad Sparebank, bl.a. til å betjene innbetalinger av 
medlemskontingenter. Banken tar ikke gebyrer tilknyttet klubbens konto i banken. Banken har vært en 
god samarbeidspartner for klubben vår.  

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

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

Medlemsoversikt 

Vi har fått fem nye enkeltmedlemmer og ett nytt familiemedlemskap siden forrige årsmøte. Sju som 
var medlemmer i 2016, har ikke fornyet sitt medlemskap for 2017.  

Klubben har nå 66 betalende enkeltmedlemmer og 34 familiemedlemskap. Det betyr at klubben hadde 
134 medlemmer i 2017 når vi regner et familiemedlemskap som to medlemmer.  
Årskontingenten er fortsatt 200 kroner for enkeltmedlemmer og 250 kroner for familiemedlemskap.  

 

Redaksjonen 

Siden forrige årsmøte er det produsert og sendt ut fem utgaver av Harstadposten; før jul 2016, før 
påske, før St. Hans, på høsten og før jul 2017. Harstadposten gir resyméer, i form av små notiser og 
enkelte bilder, om det som skjer og rører seg i våre hjemtrakter.   

Klubbens arrangementer varsles på nettsidene og ved epost. Referat og bilder fra arrangementene og 
Rorbu-treffene legges ut på nettsidene umiddelbart etter gjennomføring. Enkle referater fra 
styremøtene legges også ut på nettsidene. Nettsidene synes flittig besøkt av klubbens medlemmer og 
andre Harstad-interesserte i inn- og utland. 

Redaksjon består av brødrene Gunnar og Tor Eliassen.  

Harstadklubben i Oslo har egen profilside på Facebook, administrert av Inger Voll Andreassen.  

 

Medlemsfordeler 

Klubben har hotellavtale med Scandic Hotell Harstad (”gamle Grand”) i Harstad. Der kan våre 
medlemmer få rabattert pris på rom, inkl. frokost. 

Harstad Sparebank har tilbud til de av klubbens medlemmer som ønsker å benytte seg av bankens 
tjenester (sparing, lån m.m.).  

Våre medlemmer får rabatt (15-20 %) ved leie av bil på Evenes Lufthavn eller Harstad gjennom 
Johnsen Bilutleie på Sama, som representerer Europcar. Kontaktperson er Jan Johnsen. 

Våre medlemmer kan få rabatterte priser på bilparkering hos firmaet Flight Park AS ved flyplassen på 
Gardermoen. Bilen hentes og bringes i oppvarmet tilstand foran terminalbygningen. 

 

Jan Kaarbø, styreleder 


