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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 21. november 1995

Tidspunkt : 21. november 1995, kl. 1900

Sted : Josefine Vertshus, Majorstua, Oslo

17 medlemmer møtte til årsmøtet.

Nestleder Tor Erik Hjertøy innledet møtet.

Møteleder : Tor Erik Hjertøy

Protokollskriver : Randi Witzøe

Til å underskrive protokollen : Svein Erik Sogge og Lars Pedersen

1. Agenda

Godkjent.

2. Årsberetning

Ble opplest av Tor Erik Hjertøy. Årsberetning og strategi ble diskutert.

Harstadposten. Bjørn Slåtto informerte. Det ble foreslått at vervekampanje på ny skulle

kunngjøres i Harstadposten. Det ble også opplyst om at medlemsliste vil følge avisa ved

utsendelse. Videre kom det forslag om at arrangementer i HIL, volleyball-laget og annet ble

annonsert i Harstadposten.

Lørdagstreff på Kristian IV første lørdag i hver måned. Uformelt treff etter kl. 1300 på

ettermiddagen. Lorry ble foreslått, men det ble besluttet å fortsette med Kristian IV som møtested.

Årsfest/Båttur. Det kom inn klage på at Holmenkollen Restaurant var for avdelt, slik at ikke alle

fikk sitte samlet. For øvrig har det kommet inn mange positive tilbakemeldinger på arrangementet.

Ca. 100 Harstadværinger var til stede på årsfesten 1. april i år. Bjørn opplyste om at styret skal

forsøke å finne et annet alternativ til neste årsfest, helst et sted hvor vi selv kan stå for deler av

catering og bar, slik at det blir billigere (hvis mulig). Båttur og årsfest er arrangementer styret

ønsker å satse på også fremover. Båtturen kan være vervegrunnlag for nye medlemmer.

Skinnsenteret ble foreslått av et medlem som et alternativ for årsfesten.

Det ble opplyst at det blir ambassadørtreff på Kulturhuset i Harstad den 27. januar.

Det ble også opplyst om at det blir et arrangement på Kodaksenteret på Mastemyr i tidsrommet

13. til 15. februar 1996. En ny utgave av ”Et hav av lys” blri vist (Bjørn Rasch Tellefsen) 15.

februar for Harstadklubben og det ble oppfordret til at flest mulig Harstadværinger fant veien dit!

3. Regnskapet

Ble lest opp av Bjørn Slåtto. Revisors beretning vil komme i neste Harstadpost. Ingen

anmerkninger fra revisor. En av medlemmene ønsket samlet beholdning pr. 10.11. 95 skulle

være med. Porto ble diskutert. HOARR samt Harstad Sparebank har tidligere hjulpet til med

utsendelser. Mulig at vi kan henge oss på andre utsendelser fra HOARR. HOARR har stram

økonomi for tiden. Det ble foreslått å spørre supermedlemmene om hjelp til utsendelser

(Harstadposten kommer på ca. kr. 1.000,- pr. utsendelse), for eksempel ved at supermedlemmer

får trykket på ”Sponset av” samt logo.

Det ble foreslått at større arrangementer skal gå noenlunde i balanse og aller helst med

overskudd.

Regnskapet ble godkjent under forutsetning at revisors beretning ettersendes.
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4. Vedtektsendring

Forslag om at § 3, 2. ledd endres til at årsmøtet avholdes innen utgangen av 4. kvartal.

Vedtatt. Ingen stemmer i mot.

5. Kontingent

Ønsker å få flere supermedlemmer heller enn å øke medlemsavgiften. Supermedlemmer betaler

5.000 kroner i tjenester/varer eller kontanter. Vi ønsker å være behjelpelig ved arrangementer,

som for eksempel promotering av Harstad på Kodaksenteret, Mastemyr, i februar til neste år.

Styret ønsker ikke å øke kontingent.

Det ble nevnt at styret burde hatt budsjett.

6. Valg

Tre av styrets medlemmer sto på valg denne gang:

John-Eirik Harr, Nils Johan Didriksen (stedfortreder Marit Steiro) og Tor Erik Hjertøy.

Valgkomiteen kom med to forslag, samt at det kom to benkeforslag fra salen.

Følgende ble resultatet:

Tor Erik Hjertøy ble gjenvalg. Nye styremedlemmer ble Kirsti Nikolaisen og Svein Erik Sogge.

Styret består nå av:

Linda Flaaten (leder), Tor Erik Hjertøy, Bjørn Slåtto, Jarle Evanger, Kirsti Nikolaisen,

Svein Erik Sogge og Randi Witzøe. Styret vil konstitueres ved første styremøte.

Valgkomité for neste periode: Lars Pedersen, Ellen Claussen og Gerhard Mikkelsen.

Revisor: Odd Roald Lund ble gjenvalgt i sitt fravær.

Styret oppfordret alle de tilstedeværende om å gå til sine venner og få dem engasjert i

Harstadklubben. Vi ønsker at flest mulig av harstadværingene i Oslo blir med i foreningen og

deltar aktivt på alle arrangementer.

Randi Witzøe (referent)(sign.) Svein Erik Sogge (sign.) Lars Pedersen (sign.)


