
Harstadklubben i Oslo

Årsmøte 1996

Harstadklubben i Oslo Årsmøtereferat 1996 Side 1 av 2

Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 11. november 1996

Tidspunkt : 11. november 1996, kl. 1900

Sted : Josefine Vertshus, Josefine gt. Oslo

18 medlemmer møtte til årsmøtet.

Møtet ble innledet av leder Bjørn Slåtto.

1. Godkjennelse av møteinnkalling

Agenda ble godkjent.

2. Valg av dirigent

Leder Bjørn Slåtto ble valgt som dirigent for møtet.

3. Valg av referent

Kirsti Nikolaisen ble valgt som referent.

4. Valg av to personer til å underskrive protokoll

Gerhard Mikkelsen og Ellen Claussen ble valgt til å underskrive protokoll.

5. Styrets årsberetning

Ble opplest av Bjørn Slåtto

Rettelse av trykkfeil i årsberetningen: Valgkomiteen har bestått av Ellen Claussen, Lars Pedersen

og Gerhard Mikkelsen.

Årsberetning og strategi ble diskutert.

Bjørn Slåtto stilte spørsmål angående aktivitetsnivået i klubben. ER det behov for flere aktiviteter?

Hvordan fungerer de aktivitetene vi har pr. i dag?

Som en ytterligere aktivitet foreslo Svein-Erik Lind skiturer i Nordmarka med overnatting,

eventuelt dagsturer.

Eva Pleym savnet ”tråd” fra Harstad – hun ønsket flere impulser fra Harstad / tettere samarbeid

med Harstad.

”Lørdagstreffen” – på Kristian IV første lørdag i hver måned etter kl. 1300 – fungerer dette? Nei,

ikke slik det er pr. i dag. Det kom forslag om å; - legge månedlige treff i forbindelse med

styremøtene. - beholde lørdagen for treffene, men være mer aktiv ved å avtale med venner etc.

slik at en er ”garantert” å treffe kjente/andre Harstadværinger her. – legge lørdagstreffen til et nytt

sted. Rorbua på Aker brygge ble foreslått av Eva Pleym som har kontakter her. Nærmere

planlegging foretas av styret.

Randi Witzøe stilte spørsmål angående ”Seniorklubben”. Gerhard Mikkelsen ringer til Jørgensen

angående behovet for seniorklubb. Er det viktigere å ha alle grupper samlet under ett enn å ha

egne klubber for de forskjellige aldergrupper? Noen mente det var best med blandede

aldersgrupper – mente de foreskjellige aldersgruppene har noe å gi til hverandre. Dersom ingen

respons ved henvendelse angående interesse for seniorklubben, har styret fullmakt til å legge

prosjektet ”seniorklubben” dødt.

Et medlem ønsket revurdering angående om medlemskap i HIO er nødvendig for å delta på

årsfesten. Som det er nå må du være medlem for å delta på årsfesten mens du ikke trenger å

være medlem for å delta på båtturen. Hva med å bruke årsfesten, som båtturen, for rekruttering

av nye medlemmer?

Eva Pleym og vil gjerne bidra til å lage Harstadposten og eventuelt også til andre oppgaver.
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Årsberetningen ble etter dette godkjent.

6. Regnskapet

Ble lagt frem av leder/kasserer Bjørn Slåtto. Fra posten ”årsfestavgift” under inntekter skal det

trekkes kr. 250,-. Sum inntekter blir dermed kr. 74.775,59 og sum overskudd i 1996 er kl.

16.465,29. Overskuddet er betraktelig høyere enn i fjor, bl.a. fordi vi har klart å senke kostnadene

til årsfesten betraktelig – uten å redusere kvaliteten.

Regnskapet er revidert av revisor Odd Roald Lund.

Regnskapet ble godkjent.

7. Ansvarsfrihet for styret

Det ble påpekt at når årsmøtet har godkjent årsberetningen og regnskapet, fritas styret for ansvar

i ettertid.

8. Valg av leder samt styrerepresentanter

Leder samt tre styrerepresentanter sto for valg : Bjørn Slåtto (leder), Randi Witzøe, Jarle Evanger

og Linda Flaaten. Bjørn Slåtto og Linda Flaaten stilte ikke til gjenvalg.

Resultatet av valget ble følgende : Tor Erik Hjertøy ble valgt som ny leder. Randi Witzøe og Jarle

Evanger ble gjenvalgt som medlemmer. Valgkomiteen kom med forslag til to nye medlemmer, Siv

Sandvik og Jan Engdal Normann, som begge ble valgt inn i styret.

Styret består nå av: Tor Erik Hjertøy (leder), Randi Witzøe, Jarle Evanger, Svein Erik Sogge, Siv

Sandvik, Jan Engdal Normann og Kirsti Nikolaisen. Styret vil konstitueres ved første styremøte.

9. Valg av revisor

Odd Roald Lund ble gjenvalgt i sitt fravær.

10. Valg av valgkomite

Valgkomite for neste periode : Gerhard Mikkelsen, Birgit Steiro og Bjørn Slåtto.

11. Gjennomgang av innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn før årsmøtet. Vi diskuterte forslag som kom inn i løpet av årsmøtet

og disse er referert til samlet under punkt 5 ovenfor.


