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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 18. november 2010

Sted: Servicekontoret, bydel Grünerløkka, Markveien 57.
11 medlemmer møtte, alle var stemmeberettige.

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Melding til klubbens medlemmer om tid og sted for årsmøtet har vært varslet både på klubbens
nettsider og i Harstadposten i god tid. Styreleder beklaget imidlertid at saklista for årsmøtet ikke
var sendt ut innen to-ukers fristen som vedtektene angir.
Møteinnkallingen ble godkjent.

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

3. Valg av referent
Tor Eliassen ble enstemmig valgt.

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

5. Styrets årsberetning for 2010
Styreleder Svein-Erik Lind leste årsberetningen som ble delt ut på årsmøtet.
Etter oppretting av en liten feilopplysning ble årsberetningen godkjent.

6. Regnskap for 2010 med revisors beretning
Kasserer Ole Martin Skaanes gjorde rede for regnskapet som viste en omsetning på ca. 36.000
kroner.
På inntektssiden ligger medlemskontingenten på omtrent samme nivå som i fjor.
Sponsorinntektene har økt noe i forhold til forrige årsregnskap. En ny post er inntekter fra Norsk
Tippings grasrotandel.
På utgiftssiden var båtturen med Børøysund og porto, konvolutter etc. de største postene.
Regnskapet for 2009 kom ut med et positivt resultat på ca. 6.000 kroner.

Revisor Odd Roald Lund har godkjent regnskapet og ga samtidig kassereren ros for god orden i
regnskapsføringen. Også styreleder roste kassereren og ga ham en synlig påskjønnelse for
godt arbeid gjennom flere år.

7. Ansvarsfrihet for styret
Styret ble innvilget ansvarsfrihet.

8. Budsjett for 2011
2011-budsjettet er satt opp med en omsetning på 36.000 kroner. Det er ventet økning i utgifter
til porto, konvolutter og diverse. Det er også satt av midler til eventuelt forbedring/fornying av
klubbens datautstyr og til produksjon av Harstadposten. Klubben håper å kunne se økte
kontingentinntekter og bidrag fra Grasrotandelen neste periode. Dette er avhengig av at
potensielle medlemmer betaler sin kontingent uten for mange purringer og at flere kopler sitt
spillerkort opp mot Harstadklubben når de spiller og tipper.

I en etterfølgende diskusjon ble det nevnt at deltakelsen på årets tur med Børøysund var lavere
enn vanlig, noe som nok skyldtes dårlig vær. Det ble imidlertid framholdt at disse båtturene er
populære og at de bør fortsette. Det ble også pekt på at turen til Oscarsborg kom i stand på kort
varsel og at medlemmer som ikke har e-mail og internett ikke ble varslet.

Budsjettforslaget for 2010 ble godkjent.
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9. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

10. Valg
Styreleder, nestleder og ett styremedlem, samt to varamedlemmer var på valg.

Styreleder Svein-Erik Lind, nestleder Inger Andreassen og styremedlem Karl Jakob Jakobsen
ble gjenvalgt ved akklamasjon for to nye år i styret.
Varamedlem Jan Kaarbø ble gjenvalgt for ett år.
Varamedlem Jan Otto Høyersten vil benytte mer tid hjemme på Vikersund og har bedt seg fritatt
for dette vervet. I hans sted ble Tor Eliassen valgt som nytt varamedlem for ett år.

Klubben burde egentlig ha utpekt valgkomite med medlemmer utenfor styret. Det har imidlertid i
de senere år vist seg vanskelig å rekruttere andre medlemmer til dette vervet. Årsmøtet ga
derfor sitt samtykke til at klubbens styre også denne gang kan stå som valgkomite.

Odd Roald Lund ble enstemmig gjenvalgt til revisor for Harstadklubben i Oslo.

Styrets sammensetning fram til årsmøte i 2011 er da:

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

Valgkomité Styret
Revisor Odd Roald Lund

Gunnar og Tor Eliassen fortsetter i redaksjonen for Harstadklubbens nettside og Harstadposten.

_____________________________ ______________________________

Arild O. Dahle (sign.) Gunnar Eliassen (sign.)


