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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 30. november 2011

Sted: Servicekontoret, bydel Grünerløkka, Markveien 57.
10 medlemmer møtte, alle var stemmeberettige.
Styret beklager at bare styret og revisor møtte til årsmøtet, og ingen øvrige medlemmer.

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Melding til klubbens medlemmer om tid og sted for årsmøtet ble varslet både på klubbens
nettsider og i Harstadposten i god tid. Også møteinnkallinga/saklista ble sendt ut i god tid før
møtet.
Møteinnkallinga ble godkjent.

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

3. Valg av referent
Tor Eliassen ble valgt.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Gunhild Munkebye Ursin og Gunnar Eliassen ble valgt.

5. Styrets årsberetning for 2011
Styreleder Svein-Erik Lind leste årsberetningen som ble delt ut på årsmøtet.
Som en kommentar om reduserte portoutgifter opplyste kassereren at det tidligere år ble sendt
brevpost til nærmere 150 medlemmer, mens det nå er bare 13 medlemmer som ikke kan nås
med email. Her har nettredaktøren gjort en god jobb med å få inn email-adresser.
I tilknytning til punktet om medlemsoversikt ble det vist grafer for medlemskap og
kontingentinntekter fra 2003 til 2011, samt fylkesfordeling av medlemsmassen. Naturlig nok har
klubben flest medlemmer i Oslo og Akershus, men i tillegg er det medlemmer fra elleve av
landets fylker, samt fra Sverige og Nederland.
Som en kommentar om hotellavtalen med Thon Hotels opplyste styreleder at han nylig hadde
besøk av selger Kristian Storelv fra Harstad som varslet at det vil komme et nytt tilbud til
klubben. Rabatten gjelder på utvalgte hoteller i Thon-kjeden.
Årsberetningen ble godkjent.

6. Regnskap for 2011 med revisors beretning
Kasserer Ole Martin Skaanes gjorde rede for regnskapet som kom ut med et positivt resultat på
7.716 kroner.
Klubbens inntekter i perioden var 36.337 kroner. Her utgjør medlemskontingenten vel 70
prosent, sponsorinntekter nærmere 10 prosent og grasrotandeler fra Norsk Tipping nesten 20
prosent.
Utgiftene var 28.621 kroner. Den største posten her, ca. 53 prosent, er utgifter til klubben
arrangementer.

Revisor Odd Roald Lund la vekt på at Harstadklubben i Oslo for tiden blir drevet meget godt og
med stor interesse for de aktiviteter som arrangeres. At medlemmer kommer langveis fra til
klubbens aktiviteter tilsier at styret arbeider godt, også i år.
Regnskapet er blitt revidert og funnet i orden.
Revisor ga også i år kassereren ros for god orden i regnskapsføringen.

7. Ansvarsfrihet for styret
Styret ble innvilget ansvarsfrihet.
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8. Budsjett for 2012
Kasserer Ole Martin Skaanes la fram forslag til budsjett for 2012. Forslaget er satt opp med
bare små justeringer/økninger i forhold til tilsvarende poster i 2011-regnskapet. Inntektene er
satt til 39.250 kroner og utgiftene er satt til 32.800 kroner.
Klubbens økonomi er nå slik at en høyere andel av arrangementsutgiftene i 2012 bør kunne
dekkes av klubbkassa.
Budsjettforslaget for 2012 ble godkjent.

9. Forslag til endringer i klubbens vedtekter
Tor Eliassen gjorde rede for styrets forslag til endringer/oppdateringer av klubbens vedtekter.
I § 1 om klubbens formål foreslås setningen om samarbeid med Destinasjon Harstad og
ambassadørene i Oslo strøket.
§ 2 om medlemskap foreslås forenklet slik at ikke skal være vanskelig å bli medlem av
Harstadklubben. Betingelsen bør være at personer som bor i, har bodd i eller har tilknytning til
Harstad og omegn kan bli medlemmer. Begrepet ”supermedlem” foreslås strøket.
I § 3 om kontingent foreslås satt inn en setning om at nye medlemmer som melder seg inn i 2.
halvår bare skal avkreves halv kontingent.
I § 4 om årsmøtets funksjon foreslås oppgaven som valgkomité strøket og gitt som en oppgave
for styret. Begrunnelsen her er at det i de senere år har vært svært vanskelig å finne
medlemmer som er villige til å gå inn i valgkomiteen.
I § 5 om styrets funksjon er oppgaven som valgkomité lagt til, overført fra § 4. Det er her også
foreslått enkelte presiseringer om beslutningsdyktighet og stemmerett i styret.
I § 6 om styrets funksjonstid er det presisert at styreleder og nestleder ikke bør være på valg
samme år.
I § 7 om innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte er det utdypet hvilke saker og
dokumenter styret skal legge fram på årsmøtet. Det er presisert at også halvparten eller flere av
styrets medlemmer kan kreve innkalling til ekstraordinært styremøte.
I § 8 om endring av vedtekter er det foreslått at styreleder skal kunne bruke sin dobbeltstemme
ved stemmelighet om endringer.
Forslaget til endring av vedtektene ble godkjent.

10. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

11. Valg
Sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt to varamedlemmer og revisor var på valg.
Gunhild Munkebye Ursin ble gjenvalgt som sekretær for ett år. Perioden her er satt til bare ett år
for å unngå at sekretær og kasserer ved en senere korsvei går ut av styret samtidig,
Ole Martin Skaanes ble gjenvalgt som kasserer for to nye år.
Elsa Mikalsen ble gjenvalg som styremedlem for to nye år.
Varamedlem Jan Kaarbø ble gjenvalgt for ett år.
Varamedlem Tor Eliassen ble gjenvalgt for ett år..
Odd Roald Lund ble enstemmig gjenvalgt til revisor for Harstadklubben i Oslo.

Styrets sammensetning fram til årsmøtet i 2012 er da:
Funksjon Navn Periode
Styreleder Svein-Erik Lind 2010 – 2012
Nestleder Inger Voll Andreassen 2010 – 2012
Sekretær Gunhild Munkebye Ursin 2011 – 2012
Kasserer Ole Martin Skaanes 2011 – 2013
Styremedlem Karl Jakob Jakobsen 2010 – 2012
Styremedlem Elsa Mikalsen 2011 – 2013
Varamedlem Jan Kaarbø 2011 – 2012
Varamedlem Tor Eliassen 2011 – 2012

Revisor Odd Roald Lund 2011 - 2013
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Gunnar og Tor Eliassen fortsetter i redaksjonen for Harstadklubbens nettside og Harstadposten.

_____________________________ ______________________________

Gunhild Munkebye Ursin (sign.) Gunnar Eliassen (sign.)


