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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 13. november 2001

Tidspunkt : Tirsdag 13. november 2001, kl. 1900

Sted : Bjørnegård skole, Nedre Ås vei 1, Slependen

8 medlemmer hadde møtt.

Leder Per Ole Kaarbø åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1. Godkjenning av møteinnkalling

Ingen merknader.

2. Valg av møteleder

Jarle Evanger ble valgt som ordstyrer.

3. Valg av referenter

Inger Andreassen ble valgt som referent.

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Rolf Petter Søvik og Arild O. Dahle ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Årsberetning for år 2001 fra styret

Styrets årsberetning ble gjennomgått av møtelederen Jarle Evanger – godkjent.

6. Regnskap for år 2001 med revisors beretning

Regnskapet for 2001 med revisors beretning ble gjennomgått av kasserer Birgit Steiro.

Regnskapet viste et overskudd på kr. 3.033,61.

7. Ansvarsfrihet for styret

Innvilget.

8. Budsjett for år 2002

Budsjett for perioden okt. 2001 til okt. 2002 ble lagt frem, og vedtatt med en balanse på kr.

89.500,-. Kr. 5.000,- ble øremerket for Harstad bys jubileum 2004.

9. Innkomne forslag

Arild O. Dahle hadde forslag om:

”Kontingenten settes til kr. 125,- for par og kr. 75,- for enslige fra 2002.”

Under debatten kom det fram at styret hadde foreslått å sette av penger til 100-års jubileum for

Harstad by. Dahle trakk forslaget sitt.

Privat forslag fra Arild O. Dahle:

”På årsmøtet 2000 ble leder Kaarbø, nestleder Evanger, kasserer Steiro og styremedlem Hansen

valgt for 2 år. Det vil si at alle 4 står på valg i 2002. Dette er meget uheldig og ikke i trå med hva

som er skrevet i tidligere referat. For å komme i rute med tre på valg hvert år foreslår jeg at

nestleder Jarle Evanger velges for 2 år frem tl 2003. Han har sittet lengst i styret i Harstadklubben,

helt siden starten 1994.”

Under debatten opplyste Rolf Petter Søvik at i henhold til vedtektene kunne ikke Dahle komme

med et privat forslag i denne sammenheng. I vedtektene står det under §6 STYRETS

FUNKSJONSTID, andre avsnitt: ”Ved første utløp skal 3 av styrets medlemmer være på valg.

Styret fremmer selv forslag på hvilke. Disse kan gjenvelges for en ny periode.”

Dahle trakk deretter forslaget.

Styret vil selv følge opp saken for å komme i rute i henhold til vedtektene.
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Forslag til tillegg til vedtektene:

§ 4 - ÅRSMØTET

Forslag til endring : ”Behandle forslag som medlemmene har sendt styret senest 2 uker før

årsmøtet.”

Vedtak : Forslag ble enstemmig vedtatt.

VALGKOMITÉ

Forslag til endring : ”Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Alle velges for 4

år. Første året går leder ut, varamedlemmet rykker opp og nytt varamedlem velges for 4 år. Da

blir det kontinuitet i valgkomiteen.”

Etter debatten ble forslaget trukket.

§ 7 – INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG EKSTRAORDINÆRT ÅRSMÅTE – TILLEGG

”Med innkallingen til årsmøtet skal det følge med styrets årsberetning og regnskap.”

Vedtak : Forslaget ble enstemmig vedtatt.

§ 6 – STYRETS FUNKSJONSTID

Etter innkommet forslag fra styrets leder – Per Ole Kaarbø – om styrets funksjonstid, ble det etter

debatten og forslag fra Rolf Petter Søvik fattet følgende vedtak slik at § 6 skal lyde:

Vedtak : ”Alle medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen.”

§ 10 – OPPLØSNING

Etter innkommet forslag fra styrets leder – Per Ole Kaarbø – om tidspunkt for innsendelse med

forslag om oppløsning, ble det fattet enstemmig vedtak i § 10, avsnitt 2.

Vedtak : ”Forslag om oppløsning må være sendt styret innen 30. juni.”

Ovennevnte vedtak om endringer/tillegg vil bli innarbeidet i klubbens vedtekter og tilsendt/mailet

til medlemmene.

10. Valg

To styremedlemmer og to varamedlemmer sto for valg, i tillegg til valgkomiteen.

Valgkomiteen har enstemmig gitt følgende innstilling til årsmøtet i Harstadklubben:

Styremedlem Inger Andreassen

Styremedlem Elsa Mikalsen

Varamedlem Ingrid Wold-Olsen (møter i styret)

Varamedlem Ole Martin Skaanes

Det nye styret har følgende sammensetning:

Leder Per Ole Kaarbø

Nestleder Jarle Evanger

Kasserer Birgit Steiro

Sekretær Inger Andreassen

Styremedlem Magne Hanssen

Styremedlem Elsa Mikalsen

Varamedlem Ingrid Wold-Olsen (møter i styret)

Varamedlem Ole Martin Skaanes

Årsmøtet valgte enstemmig følgende medlemmer til ny valgkomité:

Leder Prof Petter Søvik

Medlem Arild O. Dahle
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Medlem Ole Martin Skaanes

Revisor Odd Roald Lund – ikke på valg

Nettavisen/Harstadposten : Gunnar Strøm

Harstadklubbens leder takket til slutt de frammøtte medlemmene for gode innlegg og fin debatt.

Valgkomiteens leder – Arild O. Dahle – og møtelederen – Jarle Evanger- fikk blomster for vel utført

jobb.

Strømmen 11.12.2001, med endringer 17.09.2002

Inger Andreassen, referent.

___________________________ _____________________________

Arild O. Dahle (sign.) Rolf Petter Søvik (sign.)


