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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 27. februar 2018 

Sted: Selskapslokalet i Hovseterveien 52 B, Oslo. 

16 medlemmer møtte, alle var stemmeberettiget.  

 

1. Godkjenning av møteinnkallinga 
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 
Else Methi Iversen og Gunnar Eliassen ble valgt. 
 

5. Styrets årsberetning for 2017 
Styreleder Jan Kaarbø leste årsberetningen. 

Klubben har i perioden arrangert:  

• Møljefest på Hovseter 11. mars, med 50 deltakere. 

• Båttur i Oslofjordbassenget med S/S Jomfruen 27. mai, med 55 deltakere.  

• Utflukt til Oscarsborg 27. august, med 11 deltakere. 

• Lutefiskaften på Rorbua 10. november, med 25 deltakere.  
 
Ved utgangen av 2017 hadde klubben 66 enkeltmedlemmer og 34 familiemedlemskap, totalt 
134 medlemmer når vi teller familiemedlemskap som to medlemmer.   
I tillegg til jevnlige nyhetsinnlegg og meldinger på nettsidene er det sendt ut fem utgaver av 
Harstadposten siden årsmøtet i november 2016. 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.  

 

6. Regnskap for november – desember 2016 
Det forrige årsmøtet vedtok at klubbens regnskapsår skal følge kalenderåret. Det ble derfor 
denne gang lagt fram to regnskaper, ett for månedene november og desember i 2016 og 
deretter ett for hele 2017.  

Kasserer Hogne Steinbakk gjorde rede for regnskapet for månedene november og desember i 
2016. Inntektene kom fra renter og forhåndsbetalte medlemskontingenter for 2017, til sammen 
2.293 kroner. Utgiftene var 1.680 kroner og gjaldt gjennomføringen av årsmøtet i 2016.   

Vedtak: Regnskapet for november og desember 2016 ble godkjent. 
 

7. Regnskap for 2017 
Kasserer Hogne Steinbakk gjorde rede for årsregnskapet for 2017.  
Klubbens inntekter i 2017 var 91.293 kroner. Her var inntektene fra arrangementene 
(møljefesten og reketuren) og medlemskontingentene de største postene.  
Klubbens utgifter i 2017 var 70.255 kroner. Her var utgiftene fra de samme arrangementene den 
største posten.  
Møljefesten ga 5.944 kroner i overskudd, mens reketuren ga et underskudd på 9.564 kroner. 
Klubbens årsresultat ble positivt med 21.038 kroner. 
Balansekontoen var 83.398 kroner ved utgangen av 2017. 
Vedtak: Regnskapet for 2017 ble godkjent. 
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8. Revisors beretning 
Revisor Odd Roald Lund ga først en rosende omtale av styrets arbeid i de senere år. Han ga 
også ros til både tidligere kasserer Ole Martin Skaanes og nåværende kasserer Hogne 
Steinbakk for deres ryddige regnskapsføring.  
Deretter leste han sin revisjonsberetning som viste at klubbens regnskaper og likviditet er i 
skjønneste orden.  
Vedtak: Revisors beretning ble tatt til etterretning. 
 

9. Vedtektsendring – forslag fra styret 
I forbindelse med endring av kontaktperson i Brønnøysundregisteret i fjor kom det fram at 
klubbens vedtekter ikke har bestemmelser om signaturrett. Styret har behandlet dette og la fram 
forslag om at det tas inn en setning om dette i vedtektene.  

Vedtak: Følgende setning om signaturrett tas inn i vedtektenes § 5:  
            Styreleder og ett styremedlem, i fellesskap, har signaturrett på klubbens vegne. 
 

10. Budsjett for 2018 
Inntektene er stipulert til 30.500 kroner og utgiftene er stipulert til 45.000 kroner.  
Vedtak: Forslaget til budsjett for 2018 ble tatt til etterretning.  
 

11. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag. 

 

12. Valg 
Styreleder Jan Kaarbø la fram valgkomiteens (Jan Kaarbø, Odd Henning Arntzen og Else Mtehi 
Iversen) forslag til valg på medlemmer og varamedlemmer til styret.   

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble godkjent. 

 
Sammensetningen av det nye styret blir da slik: 

Funksjon Navn Periode 

Styreleder Odd Henning Arntzen 2018 

Nestleder Per Gunnar Danielsen 2018 og 2019 

Sekretær Tone Mathisen 2018 og 2019 

Kasserer Hogne Steinbakk 2018 

Styremedlem Else Methi Iversen 2018 og 2019 

Styremedlem Mai-Randi Havnø 2018 

Varamedlem Alf-Erik ’Vollen 2018 

Varamedlem Jan Kaarbø 2018 

 

Revisor Odd Roald Lund 2018 og 2019 

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

 
   Else Methi Iversen          Gunnar Eliassen 


