
Harstadklubben i Oslo
Årsmøte 2009

Harstadklubben i Oslo Årsmøtereferat 2009 Side 1 av 2

Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 19. november 2009

Sted: Thon Hotel Opera.
10 medlemmer møtte, alle var stemmeberettige.

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Møteinnkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder
Styreleder Svein-Erik Lind ble enstemmig valgt.

3. Valg av referent
Sekretær Gunhild M. Ursin ble enstemmig valgt.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Gunnar Eliassen og Tor Eliassen ble enstemmig valgt.

5. Ansvarsfrihet for styret
Styret ble innvilget ansvarsfrihet.

Da klubben, ved nestlederen, nylig meldte tilslutning til ”Grasrotandelen” til Norsk Tipping måtte
klubben samtidig registreres i Brønnøysundregistrene. Etter forutsetningene skal registreringen
bekreftes av klubbens signaturansvarlige, men Brønnøysundregistrene godtok registrering uten
slik signatur denne gang.
Årsmøtet mente at klubbens styreleder normalt bør være klubbens signaturansvarlige ved
tilsvarende tilfeller.

6. Styrets årsberetning for 2009
Styreleder Svein-Erik Lind leste årsberetningen som ble delt ut på årsmøtet.
Etter oppretting av noen små skrivefeil og en feil i klubbens organisasjonsnummer ble
årsberetningen godkjent.

7. Regnskap for 2009 med revisors beretning
Kasserer Ole Martin Skaanes gjorde rede for regnskapet. Medlemsmassen og dermed
kontingenten er stabil, mens sponsorinntektene er gått ned. Båtturen med DS Børøysund gikk
med underskudd (likevel mindre enn i 2008), mens møljefesten ga overskudd. Portoutgiftene
har økt mye.

Revisor Odd Roald Lund har godkjent regnskapet og har samtidig gitt kassereren ros for god
orden i regnskapsføringen.

8. Budsjett for 2010
Budsjettet balanserer med 31.500 kroner i omsetning neste år. Det er budsjettert for høyere
porto og lavere renteinntekter, mens en håper på høyere sponsorinntekter neste år.
Grasrotandelen vil også bedre inntektene.
Årsmøtet ber styret vurdere hva som kan gjøres med portoutgiftene til medlemmer som ikke
betaler kontingent (”gratispassasjerene”) og til medlemmer uten internettilknytning for å spare
penger.
Budsjettforslaget for 2010 ble godkjent.

9. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.
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10. Valg av: Kasserer, sekretær og ett styremedlem
Alle tre ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styrets sammensetning fram til neste årsmøte i 2010 er da:

Styreleder Svein-Erik Lind Ytterligere ett år
Nestleder Inger Andreassen Ytterligere ett år
Sekretær Gunhild Munkebye Ursin Valgt for to år
Kasserer Ole Martin Skaanes Valgt for to år
Styremedlem Karl Jakob Jakobsen Ytterligere ett år
Styremedlem Elsa Mikalsen Valgt for to år
Varamedlem Jan Kaarbø Ytterligere ett år
Varamedlem Jan Otto Høyersten Ytterligere ett år

Valgkomité Styret
Revisor Odd Roald Lund

Gunnar Strøm ønsker å fratre som klubbens redaktør, etter 11-12 års virksomhet. Klubben og
årsmøtet takker Gunnar for stor innsats i alle disse årene.
Gunnar Eliassen overtar nå som redaktør for Harstadklubbens nettside og Harstadposten med
Tor Eliassen som redaksjonsmedarbeider.

11. Eventuelt
Jarle Evanger ga styret ros for virksomheten i disse tider hvor folks interesse for organisasjoner
som Harstadklubben er dalende. Han ga også honnør til Eliassen-brødrene for fin oppdatering
og utforming av nettsidene og Harstadposten.
Spørsmålet om æresmedlemskap ble reist. Styret ble oppfordret til å vurdere saken og
eventuelt utforme forslag til statutter for dette.
Harstad kommune har nedsatt et ad hoc omdømmeutvalg som før jul skal komme med forslag
til tiltak som kan bedre kommunens omdømme og gjøre Harstad til en bedre by å bo i og
komme til. Harstadklubbens styreleder har, gjennom et innlegg i Harstad Tidende, invitert
utvalget til å ta kontakt for eventuelle bidrag fra klubbens mange utflyttede medlemmer.

_____________________________ ______________________________

Gunnar Eliassen (sign.) Tor Eliassen (sign.)


