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Til årsmøte 23. februar 2019 
 

Årsberetning for perioden 28. februar 2018 – 23. februar 2019 
 

 

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

 

Styret har hatt følgende sammensetning 

Funksjon Navn Periode 

Styreleder Odd Henning Arntzen 2018 

Nestleder Per Gunnar Danielsen 2018 og 2019 

Sekretær Tone Mathisen 2018 og 2019 

Kasserer Hogne Steinbakk 2018 

Styremedlem Else Methi Iversen 2018 og 2019 

Styremedlem Mai-Randi Havnø 2018 

Varamedlem Jan Kaarbø 2018 

Varamedlem Alf-Erik Vollen 2018 

 

Revisor Odd Roald Lund 2018 og 2019 

 
 
 
 

 

Styrets arbeid 

Det er avholdt fem styremøter siden forrige årsmøte, alle på Rorbua. I tillegg er det holdt kontakt via 
telefon og epost.  

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

 

Arrangementer 

Harstadklubben har gjennomført følgende arrangementer i 2018: 

• Torsdag 1. februar : Besøk i Terbovens bunker under Oslo Handelsgymnas, 17 deltakere.  
   Informativt og med inspirerende quide. 

• Lørdag 3. mars : Møljefest på Hovseter, med 47 deltakere.  
   God fisk, god landskjent Kvæfjordkake og populær quiz. 

• Lørdag 26. mai : Båttur i Oslofjordbassenget med S/S Jomfruen, med 51 deltakere. 
   Gode reker, kjapp servering, nydelig forsommervær og mye liv på fjorden. 

• Lørdag 31. oktober : Lutefiskaften på Rorbua, med 21 deltakere.  
   God fisk og denne gang stoler med ryggstø. 

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

 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2018 viser 94.878 kroner i inntekter og 80.802 kroner i utgifter. Dette ga et 
overskudd på 14.076 kroner. Klubbens beholdning pr. 31.12.2018 var 97.474 kroner. Det vises for 
øvrig til gjennomgang av regnskapet under pkt. 6 – Regnskap på årsmøtets sakliste. 

Klubben håndterer betaling via VIPPS-tjenesten, med nr. 106285, alternativt «Harstadklubben i Oslo». 

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. 

Valgkomité Odd Henning Arntzen og Jan Kaarbø 

Redaksjon Gunnar Eliassen og Tor Eliassen 
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Harstad Sparebank, som etter en fusjon 1. januar 2019 nå heter «Sparebank 68° Nord», er klubbens 
bankforbindelse.  

 

Medlemsoversikt 

Det ble innbetalt 2018-kontingent for 62 enkeltmedlemskap og 36 familiemedlemskap, til sammen 134 
medlemmer. Vi fikk i 2018 fire nye medlemmer, men mottok tre utmeldinger. Sju medlemmer «glemte» 
å betale kontingent for 2018.  

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

 

Redaksjonen 

I 2018 er det produsert og sendt ut fire utgaver av Harstadposten; før påske, før St. Hans, på høsten 
og før jul. Harstadposten gir sammendrag, i form av små notiser og enkelte bilder, om det som skjer 
og rører seg på våre hjemtrakter.   

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

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

 

Medlemsfordeler 

Klubben har hotellavtale med Scandic Hotell Harstad («tidl. Grand») i Harstad. Der kan klubbens 
medlemmer få rabattert pris på rom, inkl. frokost. 

«Sparebank 68° Nord» (tidl. Harstad Sparebank) betjener de av klubbens medlemmer som ønsker å 
benytte seg av bankens tjenester (sparing, lån m.m.).  

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

Klubbens 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. 

 

Odd Henning Arntzen, styreleder 


