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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 15. november 2002

Tidspunkt : Tirsdag 15. november 2002, kl. 1900

Sted : Hotell Opera, Oslo

1. Godkjenning av møteinnkallingen

På spørsmål om hvorfor ikke årsberetning og regnskap var sendt ut sammen med innkallingen

svarte leder at dette hadde sin grunn i at styret ikke ønsket at årets underskudd skulle bli ennå

større. Portoutgiftene har vært ekstra store dette året.

Deretter ble møteinnkallingen godkjent.

2. Valg av møteleder

Jarle Evanger ble enstemmig valgt.

3. Valg av referenter

Inger Andreassen ble enstemmig valgt, med Per Ole Kaarbø som bisitter.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Laila Evanger og Eirik Bornø ble enstemmig valgt.

5. Årsberetning for 2002 fra styret

Godkjent.

6. Regnskap for 2002 med revisors beretning

Godkjent.

7. Ansvarsfrihet for styret

Innvilget.

8. Budsjett for 2003

Vedtatt.

9. Innkomne forslag

Styret foreslår endringer og oppjusteringer av vedtektene :

§1 : HOARR forandres til : Destinasjon Harstad

§2 : Siste linje strykes.

§4 : Det velges to varamedlemmer.

§5 : Ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt har møte- og talerett i styret.

§7: Siste setning styrkes og følgende foreslås : Styrets årsberetning og regnskap legges

fram på årsmøtet.

§8 : Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest 1. oktober samme år.

For vedtaksendringer kreves 2/3 flertall av frammøtte.

Forslagene vedtatt.

Årsmøtet påla styret å legge fram entydige forslag for funksjonstid for styrets medlemmer og

varamedlemmer og funksjonstid for revisor og medlemmene i valgkomiteen.

10. Valg

Valgkomiteens forslag :

Per Ole Kaarbø velges til leder for to år. (gjenvalg)
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Styremedlemmer :

Jarle Evanger (gjenvalg) for to år.

Magne Hanssen (gjenvalg) for to år.

Ole Martin Skaanes (ny) for to år.

Varamedlem :

Gunn Eikesæth (ny) for to år.

Revisor :

Odd Roald Lund (gjenvalg) for to år.

Styret konstituerer seg selv.

Forslaget vedtatt.

Forslag på ny valgkomité ble fremmet av styret :

Rolf Petter Søvik – leder (gjenvalg)

Marit Steiro (ny)

Arild O. Dahle (gjenvalg)

Forslaget vedtatt.

Strømmen 29. november 2002

Inger Andreassen, referent (sign.)

Per Ole Kaarbø, bisitter (sign).

Oppnevnt av årsmøtet til å underskrive referatet :

_______________________________ ______________________________

Laila Evanger (sign.) Eirik Bornø (sign.)


