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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 25. november 2015 

Sted: Servicekontoret, bydel Grünerløkka, Markveien 57, Oslo. 

  

11 medlemmer møtte, alle var stemmeberettiget.  

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen 
Melding til klubbens medlemmer om tid og sted for årsmøtet er varslet i god tid både på 
klubbens nettsider og i Harstadposten. Møteinnkallinga/saklista er 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 
Karl Jakob Jakobsen og Else Methi Iversen ble valgt. 
 

5. Styrets årsberetning for 2015 
Styreleder Svein-Erik Lind gjennomgikk årsberetningen. 

Klubben har i perioden arrangert:  

 Årsfest på hurtigruteskipet MS Trollfjord i januar, med 50 deltakere. 

 Møljefest i Schafteløkken menighetshus på Frogner i Oslo i slutten av februar, med 56 
deltakere.  

 Lutefiskaften i Lofotstua på Majorstua i oktober, med 16 deltakere.  
 
Klubben har nå 70 enkeltmedlemmer og 30 familiemedlemskap. Totalt blir det 130 medlemmer 
når vi teller familiemedlemskap som to medlemmer. Dette er 11 færre medlemmer siden forrige 
årsmøte.  

I tillegg til jevnlige nyhetsinnlegg og meldinger på nettsidene er det sendt ut fire utgaver av 
Harstadposten i årsmøteperioden. 

Årsberetningen ble godkjent.  

 

6. Regnskap for 2015, med revisors beretning 
Kasserer Ole Martin Skaanes gjorde rede for regnskapet. Klubbens inntekter i perioden var 
30.868 kroner. Her utgjør medlemskontingenten ca. 74 prosent. Utgiftene var 23.934 kroner, 
med årsfesten og møljefesten som de store utgiftspostene.  
Dette ga et positivt driftsresultat på 6.934 kroner. 

Revisor Odd Roald Lund har revidert regnskapet og funnet det og alle bilag i orden.  

Regnskapet og revisors beretning ble godkjent.  

 

7. Budsjett for 2016 
Inntektene for neste perioden er anslått til 29.350 kroner. Utgiftene er anslått til 34.400 kroner, 
derav 17.000 kroner til posten ”Arrangement”. Dette vil gi et budsjettert underskudd på 5.050 
kroner.  

Budsjettforslaget for 2016 ble godkjent.  

 

8. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag. 
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9. Valg 
Valgkomiteen la fram forslag til valg. Noen i styret har stått i sine verv i flere år og ønsker nå 
avløsning, bl.a. styreleder Svein-Erik Lind. Han har likevel sagt seg villig til å fortsette i et annet 
styreverv. Valgkomiteen har funnet fire nye kandidater til styreverv.  

Valgkomiteens forslag ble godkjent. 

 
Styrets sammensetning fram til årsmøtet i 2016 blir slik: 
 

Funksjon Navn Periode 

Styreleder Jan Kaarbø 2015 – 2016 

Nestleder Karl Jakob Jakobsen 2015 – 2016 

Sekretær Svein-Erik Lind 2015 – 2016 

Kasserer Ole Martin Skaanes 2015 – 2016 

Styremedlem Else Methi Iversen 2015 – 2017 

Styremedlem Per Gunnar Danielsen 2015 – 2017 

Varamedlem Odd Henning Arntzen 2015 – 2016 

Varamedlem Hogne Steinbakk 2015 – 2016 

 

Revisor Odd Roald Lund 2015 – 2017 

 
Gunnar og Tor Eliassen fortsetter i redaksjonen for Harstadklubbens nettside og Harstadposten.  
 
Med dette trer fire tidligere medlemmer ut av styret: 

 Inger Voll Andreassen, som har hatt ulike styreverv siden 1997. Først sju år som 
sekretær, deretter fire omganger som varamedlem og til slutt ni år som nestleder. 

 Elsa Mikalsen, som har vært styremedlem siden 1998. 

 Gunhild Munkebye Ursin, som har hatt styreverv siden 2006, bl.a. fem år som sekretær. 

 Tove Kristine Olsen, som har hatt styreverv siden 2012.   
 
Avtroppende styreleder Svein-Erik Lind takket Elsa, Gunhild og Tove for lang og trofast innsats 
og overrakte hver av dem et gavekort fra klubben. 
Inger var ikke til stede på årsmøtet og vil få sin takk og et gavekort ved en senere anledning.  
 
 
 
 

 
 

________________________________  ________________________________ 
 
  Karl Jakob Jakobsen     Else Methi Iversen 
 


