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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 14. november 2000

Tidspunkt : Tirsdag 14. november 2000, kl. 1900

Sted : Bjørnegård skole, Nedre Ås vei, Slependen

14 medlemmer møtte til årsmøtet. Per Ole Kaarbø ønsket alle velkommen til møtet.

1. Godkjenning av møteinnkalling

Ingen merknader.

2. Valg av møteleder

Arild O. Dahle ble valgt til ordstyrer.

3. Valg av referenter

Inger Andreassen ble valgt som referent, med Jarle Evanger som bisitter.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Gunnar Strøm og Ole Martin ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Årsberetning

Styrets årsberetning ble opplest av leder Per Ole Kaarbø.

Årsberetning og strategi ble diskutert. Det å få medlemmer til å betale kontingenten ble et hett

tema. Eirik Bornø stilte spørsmålet: Hva er et medlem, - en som betaler eller en som er glad for å

få avisen med alle rettigheter uten å betale? Meningen er at de som ikke betaler kontingenten må

betale mer på våre sammenkomster.

Gunnar Strøm opplyste om internett-adressen som har vært vanskelig å lese i Harstadposten.

Flere tusen har vært innom internett-siden vår. Gunnar har all ære for at det har gått så bra.

6. Regnskap

Regnskapet for 2000 ble lest opp av kasserer Birgit Steiro, som ble godkjent av klubbens revisor

Odd Roald Lund.

Sponsorinntekter har i år gitt Harstadklubben kr. 15.000,-. I tillegg har vi fått kr. 1.000,- i gave fra

Harstad Sparebank. Betalende medlemmer i klubben har i år vært 108.

Per Ole Kaarbø rettet en spesiell takk til Gunnar Strøm for hans arbeid med internett og det

samme til Magne Hanssen og Jarle Evanger for deres arbeid for å få sponsorer. Harstad

Sparebank sponset som kjent vår båttur med kr. 10.000,-, bl.a. for å få treffe flest mulige

utflyttede Harstad-borgere.

7. Budsjett

Budsjett for perioden okt. 2000 til sept. 2001 ble lagt frem og godkjent.

8. Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet for styret ble innvilget.

9. Forslag

Det er kommet inn forslag fra Arild O. Dahle om tillegg til vedtekter for Harstadklubben i Oslo: Ny

§3 (de andre forskyves og blir gitt nytt nummer):

Kontingent

a. Kontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret.
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b. Kontingenten for et medlem forfaller til betaling 1. mars.

c. Medlemmer som ikke har betalt innen 1. august strykes.

d. Strøket medlem kan bli tatt opp igjen når den skyldige kontingenten er betalt.

Punkt a. og b. ble godkjent, og punkt c. og d. strykes.

10. Valg

Seks styremedlemmer sto for valg, i tillegg til revisor og valgkomité. Valgkomiteens formann har

bedt om avløsning for neste periode. Valgkomiteens forslag:

Leder Per Ole Kaarbø gjenvalg – 2 år

Nestleder Jarle Evanger gjenvalg – 2 år

Kasserer Birgit Steiro gjenvalg – 2 år

Styremedlem Magne Hanssen gjenvalg – 2 år

Styremedlem Elsa Mikalsen gjenvalg

1. varamedlem Eirik Bornø ny – 1 år

2. varamedlem Ingrid Wold-Olsen gjenvalg – 1 år (var 1. varam. i 1999-2000)

Revisor Odd Roald Lund gjenvalg – 2 år

Valgkomité Arild O. Dahle leder av valgkomiteen

Lars Kristiansen gjenvalg

Ole Martin Skaanes ny

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 Eirik Bornø (møter på styremøtene)

Varamedlem Ingrid Wold-Olsen

Revisor Odd Roald Lund

Valgkomité Arild O. Dahle, leder av valgkomiteen

Lars Kristiansen

Ole Martin Skaanes

Inger Andreassen, referent

______________________________ ________________________________

Gunnar Strøm (sign.) Ole Martin Skaanes (sign.)


