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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 9. november 1999

Tidspunkt : 9. november 1999, kl. 1900

Sted : Bjørnegård skole, 1312 Slependen

10 medlemmer møtte til årsmøtet.

Leder Per Ole Kaarbø ønsket velkommet til møtet.

Per Ole Kaarbø ble valgt til ordstyrer. Inger Andreassen til referent. Arild Dahle og Ingrid Wold-Olsen

til å skrive under protokollen.

1. Årsberetning

Styrets årsberetning ble opplest av Per Ole Kaarbø.

Årsfesten og utsendelse av Harstadposten ble diskutert.

Tor Erik (Hjertøy) ville vite hvorfor Aas Trykkeri ikke trykker avisen for oss. Jarle (Evanger) kunne

berette at vi tidligere hadde avtale med Trykksentralen ved Gunnar Reppen, men de ville ikke

lengre gi oss gratis trykking. Randi (Witzøe) ønsket et annet format på avisen.

Det ble bestemt å endre formatet. Styret tar seg av kopiering og utsendelse av avisen, HOARR

betaler frimerkene.

Vi har problemer med å få til årsfester. Det er for få som melder seg på, og grunnen kan være at vi

ikke har trekkplaster som kan fenge. Vi må ha sponsormidler for å dekke ekstrautgiftene. Tor Erik

(Hjertøy) kunne opplyse at Rolf Olsen, direktør i Nordic-kjeden, ønsket kontakt med oss.

2. Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Birgit Steiro.

Innbetalte medlemskontingenter for 1999 er kl. 650,- lavere enn fjorårets. Det er 106 betalende

medlemmer. Vi har et overskudd i år på kr. 320,78.

Refs fra revisor. Hvordan vi skal få godskrevet forskuddsbetalt båtleie på kr. 11.500,- som ikke

skulle vært betalt p.g.a. at turdato ble forandret på kort varsel av D/S Børøysund, skulle vært

avklart før årsmøtet. Dette tas til etterretning.

Revisor Odd Roald Lund ønsket at vi skulle sette opp et budsjett for neste år. Jarle (Evanger)

mente dette ikke var så lett da virksomheten i klubben styres av betalt kontingent og eventuell

støtte fra sponsorer.

Det ble enighet om å sette opp en form for budsjett og så se om det kunne følges.

3. Forslag

Forslag om utdeling av Harstadposten på Reiselivsmessa.

Forslag fra styret om økt medlemskontingent til kr. 150,- for enkeltmedlem og kr. 200,- for

familiemedlem. Forslaget ble godtatt og trer i kraft fra år 2000.

Harstadposten går på Internett under forutsetning av at utgiftene ikke blir for store. Gunnar Strøm

kom med ideen og han undersøker muligheten for egen Internett-side.

4. Vedtekter

Til behandling på årsmøtet ble det fremmet følgende forslag:

Tillegg til vedtektene:

1. Årsmøte. Det velges en komité på fem personer som bistår styret ved klubbens arrangementer.

Medlemmenes funksjonstid er lik styrets.

2. Etter som årets valgkomité ikke har hatt mandat til å komme med forslag til kandidater til en slik

komité, foreslår en at det valgte styret for år 2000 får fullmakt til å danne en komité med nevnte

oppgaver som arbeidsfelt. Medlemmene i denne komiteen sitter i ett år.



Harstadklubben i Oslo

Årsmøte 1999

Harstadklubben i Oslo Årsmøtereferat 1999 Side 2 av 2

Punkt 1 ble forkastet, men det ble enighet om punkt 2.

Tor Erik Hjertøy som har vært syk en stund fikk overrakt et bilde fra styret, tresnitt av Hans Gerhard

Sørensen.

5. Valg

2 styremedlemmer sto for valg; Inger Andreassen og Elsa Mikalsen.

Valgkomiteens forslag:

Sekretær Inger Andreassen – 2 år

Styremedlem Elsa Mikalsen – 2 år

Varamedlem Ingrid Wold-Olsen – 1 år

Varamedlem Merete Henriksen – 1 år

Det nye styret består av:

Leder Per Ole Kaarbø

Nestleder Jarle Evanger

Kasserer Birgit Steiro

Sekretær Inger Andreassen

Styremedlem Magne Hanssen

Styremedlem Elsa Mikalsen

Varamedlem Ingrid Wold-Olsen (møter fast i styret)

Varamedlem Merete Henriksen

____________________________ ________________________________

Arild Dahle (sign.) Ingrid Wold-Olsen (sign.)


