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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 22. november 2007

11 medlemmer møtte.

1. Valg av møteleder
Formannen Svein-Erik Lind ble enstemmig utnevnt her.

2. Valg av referent
Gunhild Ursin ble valgt.

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
To ”kvæfjærdinger” påtok seg jobben. Det var Helge J. Størkersen og Jan O. Høyersten.

4. Årsberetning for 2007
Svein-Erik Lind gjennomgikk årsberetningen som vi fikk i eget vedlegg. Vi må fortsatt jobbe med
våre” gratispassasjerer” gjennom purringer og eventuelle ringerunder - for å finne ut mer om
årsakene til manglende støtte/oppfølging. Flere e-postadresser kan også spare utgifter for
klubben. Dog har året gitt mer enn fjorårets medlemsavgifter. Etter siste purring betalte ca. 41%
mot 24% før. Elsa Mikalsen orienterte om kontakt med ”3-personers-komité” i Harstad angående
fest i september neste høst. Den trenger bistand med data fra oss i Oslo samt være behjelpelig
med å skaffe sponsormidler fra næringslivet i Harstad og kommunen.

5. Regnskap for 2007 med revisors beretning
Kassereren gjennomgikk regnskapet.
Det og revisors beretning ble godkjent (se vedlegg).

6. Ansvarsfrihet for styret
Styret ble innvilget ansvarsfrihet.

7. Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent, selv om den burde vært sendt på e-mail også.

8. Budsjett for 2007
Ole Martin Skaanes orienterte her. Det er som nevnt i pkt.4 ønskelig med mer aggressiv
kontingentinnkreving. Sponsortilgangen er ikke alltid årlig. Vi kan forvente flere
arrangementsutgifter neste år (=5000 kroner) og et forventet overskudd på ca.13.000 kroner.

9. Innkomne forslag
Forslag om lik medlemskontingent falt. Men økningen for de to kategoriene medlem og familie ble
henholdsvis 200 kroner og 250 kroner. Dvs. en økning på 50 kroner i begge gruppene.

10. Valg av: kasserer, sekretær og 1 styremedlem
Valg - Styret:

Styreleder: Svein-Erik Lind
Nestleder: Inger Andreassen
Sekretær: Gunhild Munkebye Ursin ( ny )
Kasserer: Ole Martin Skaanes
Styremedlem: Ulf Bjerkhaug
Styremedlem: Elsa Mikalsen
Varamedlem: Magne Hansen
Varamedlem: Karl Jakob Jakobsen ( ny )
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Valgkomite`: Styret
Revisor: Odd Roald Lund

Gunn H. Eikesæth ble takket med blomster fra formannen for sin sekretærinnsats i fire år.
Svein-Erik Lind ble også berømmet for å ha tatt på seg formannsvervet i en situasjon hvor tilgangen
på frivillige var vanskelig. Han støttet seg til den villige og mangeårige ”innsatsdama” ; nestlederen
Inger.

Etter det formelle, ble det litt mer sosial avslutning.

___________________________ ___________________________

Helge J. Størkersen (sign.) Jan O. Høyersten (sign.)


