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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 23. november 2016 

Sted: Selskapslokalet i Hovseterveien 52 B, Oslo. 

16 medlemmer møtte, alle var stemmeberettiget.  

 

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

 

2. Valg av møteleder 
Styreleder Jan Kaarbø ble valgt. 

 

3. Valg av referent 
Tor Eliassen ble valgt. 

 

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
Odd Henning Arntzen og Gunnar Eliassen ble valgt. 
 

5. Styrets årsberetning for 2016 
Styreleder Jan Kaarbø leste årsberetningen. 

Klubben har i perioden arrangert:  

 Møljefest på Hovseter 27. februar, med 50 deltakere. 

 Tur til Gamlebyen og Isegran i Fredrikstad 28. mai, med 15 deltakere. 

 Båttur i Oslofjordbassenget med S/S Jomfruen 2. september, med 40 deltakere.  

 Lutefiskaften på Rorbua 21. oktober, med 29 deltakere.  
 
Klubben har nå 67 enkeltmedlemmer og 33 familiemedlemskap, totalt 133 medlemmer når vi 
teller familiemedlemskap som to medlemmer. Dette er tre medlemmer flere enn ved 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 perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2016, med revisors 
beretning 
I kassererens fravær gjorde revisor Odd Roald Lund rede for regnskapet. Klubbens inntekter i 
perioden var 33.934 kroner. Her utgjør medlemskontingenten ca. 65 prosent. Utgiftene var 
26.895 kroner, med båtturen på Oslofjorden og turen til Fredrikstad som de store utgiftspostene.  
Regnskapet viser et positivt driftsresultat på 7.039 kroner. 

Regnskapet ble godkjent. 

Klubbens revisor, Odd Roald Lund, leste sin beretning. Han har revidert regnskapet og funnet 
det og alle bilag i orden. Han roste kasserer Ole Martin Skaanes for godt arbeid og god orden i 
hans tid som kasserer. Revisoren pekte på at klubbens likviditet er meget god og det derfor bør 
være mulig for klubben å sponse neste års båttur ytterligere.   

Revisors beretning ble tatt til etterretning  

 

7. Budsjett 
Inntektene for perioden fra november 2016 til ut 2017 er anslått til 32.600 kroner. Utgiftene er 
anslått til 33.100 kroner. Dette vil gi et underskudd på 500 kroner.  

Budsjettforslaget ble tatt til etterretning.  
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8. Forslag om endring av klubbens vedtekter 
Varamedlem i klubbstyret, Odd Henning Arntzen, gjorde rede for sitt forslag om å endre 
klubbens regnskapsår slik at det følger kalenderåret. Styret har behandlet forslaget og innstiller 
på at endringen bør tre i kraft fra 1.januar 2017. Dette betinger endringer i klubbens vedtekter, 
bl.a. om at årsmøtene heretter skal holdes innen utgangen av 1.kvartal.  

I tillegg foreslår styret vedtektsendring om at kontingenten skal forfalle til betaling 15. februar og 
at styreleder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. 

Forslaget ble godkjent. 

Det ble påpekt at det bør settes opp eget regnskap for månedene november og desember 
2016. Deretter, og i fortsetningen, settes det opp årsregnskap for hvert kalenderår.  
 

9. Innkomne forslag 
Det var ingen andre innkomne forslag. 

 

10. Valg 
Styreleder Jan Kaarbø la fram valgkomiteens (Jan Kaarbø og Odd Henning Arntzen) forslag til 
valg på medlemmer og varamedlemmer til styret. Tre av styremedlemmene har stått i sine verv i 
flere år og ønsker nå avløsning. Valgkomiteen har funnet tre nye kandidater til styreverv.  

Valgkomiteens forslag ble godkjent. 

 
Sammensetningen av det nye styret blir da slik: 

Funksjon Navn Periode 

Styreleder Jan Kaarbø 2016 – 2017 

Nestleder Odd Henning Arntzen 2016 – 2018 

Sekretær Per Gunnar Danielsen 2015 – 2017 

Kasserer Hogne Steinbakk 2016 – 2018 

Styremedlem Else Methi Iversen 2015 – 2017 

Styremedlem Mai-Randi Havnø 2016 – 2018 

Varamedlem Tone Mathisen 2016 – 2017 

Varamedlem Harry Stokkan 2016 – 2017 

 

Revisor Odd Roald Lund 2015 – 2017 

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

 Svein-Erik Lind, som kom inn som varamedlem i 2003 og var styreleder fra 2006 til 
2015 og sekretær i 2015-16. 

 Ole Martin Skaanes, som har vært klubbens kasserer siden 2002. 

 Karl Jakob Jakobsen, som kom inn som varamedlem i styret i 2007 og har vært 
styremedlem fra 2008. 

Ingen av dem var til stede på årsmøtet, men vil få sin takk ved en senere anledning.  
 
 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 

 
   Odd Henning Arntzen          Gunnar Eliassen 


