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Til årsmøte 26. mars 2022 

 
 

 

Styret i Harstadklubben i Oslo har siden forrige årsmøte arbeidet i henhold til klubbens vedtekter og i 
tråd med vedtak fra tidligere årsmøter og styremøter.  

Styret har hatt følgende sammensetning: 

 

Funksjon Navn Periode 

Styreleder Odd Henning Arntzen 2020 og 2021 

Nestleder Tone Mathisen 2021 og 2022 

Sekretær Stein Helge Johansen 2020 og 2021 

Kasserer Per Gunnar Danielsen 2021 

Styremedlem Else Methi Iversen 2020 og 2021 

Styremedlem Thor Istad Hartviksen 2021 og 2022 

Varamedlem Jan Kaarbø 2021 

Varamedlem Lars Rønning 2021 

 

 
 
Revisor 

Guttorm Hjertøy var 
valgt, men døde 
dessverre i september.  
I styremøte 20. januar 
2022 ble Odd Roald 
Lund ble valg som ny 
revisor for 2021. 

 
 

2021 

 

Valgkomité Odd Henning Arntzen og Jan Kaarbø 

 

Redaksjon Gunnar Eliassen og Tor Eliassen 

 
 

Styrets arbeid 

På grunn av korona-restriksjoner er det avholdt bare tre styremøter siden forrige årsmøte.  
Klubbstyret, inkl. klubbredaksjonen, har likevel holdt intern kontakt via telefon og e-post.  

 

Arrangementer 

Korona-restriksjonene gjorde at det ikke var forsvarlig å arrangere klubbens møljefest.  

I løpet av våren og sommeren ble de fleste av klubbens medlemmer vaksinert. I slutten av august tok 
vi derfor sjansen på å arrangere båttur med D/S Børøysund, med forutsetning i invitasjonsplakaten om 
at de som meldte seg på, var vaksinert for covid-19. Turen ble vellykket, med 41 deltakere, deriblant 
noen venner av medlemmer. Fem av disse valgte å bli medlemmer av klubben.  

Rprbua har holdt koronastengt helt fram til september. Fra siste lørdag i september kunne vi derfor 
holde klubbtreff, det første treff på lenge. Deretter ble det klubbtreff som vanlig siste lørdag i oktober 
og november. 

I slutten av oktober arrangerte klubben lutefiskaften på Rorbua med 21 deltakere.  

 

Økonomi 

Klubbens økonomi blir løpende fulgt opp av klubbens kasserer og gjennomgått i styremøter. 

Liten klubbaktivitet og få utgifter i pandemiperioden har gjort at klubbens økonomi ble styrket i 2021. 
Klubbstyret valgte derfor å sponse båtturen. De som deltok, fikk gratis servering (reker med tilbehør) 
og én velkomstdrink. Noen medlemmer hadde invitert venner med på båtturen. Disse vennene betalte 
200 kroner for turen. For fem av disse ble denne betalingen konvertert til medlemskap for 2021.  
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Årsregnskapet for 2021 viser 32.542 kroner i inntekter og 47.397 kroner i utgifter. Dette ga et 
underskudd på 14.855 kroner.  
Klubbens beholdning pr. 31.12.2021 var 92.298 kroner.  

Nærmere gjennomgang av regnskapet vil bli gjort i eget punkt på årsmøteagendaen. Da vil også 
revisors beretning bli referert.  

Klubben håndterer betaling av medlemsavgift o.a. til bankkonto 4730.66.98873 eller via VIPPS-
tjenesten, med nr. 106285, alternativt «Harstadklubben i Oslo». 

Sparebank 68° Nord (tidl. Harstad Sparebank) er klubbens bankforbindelse.  

 

Medlemsoversikt 

Det ble innbetalt 2021-kontingent for 44 enkeltmedlemskap og 34 familiemedlemskap, til sammen 112 
medlemmer. Dette er en noe lavere antall enn tidligere år og kan skyldes pandemi-restriksjoner. 
I 2021 fikk klubben sju nye medlemmer, ett enkelt- og tre familiemedlemskap.  
27 medlemmer «glemte»/unnlot å betale kontingent for 2021.  

Årskontingenten er fortsatt 200 kroner for enkeltmedlemmer og 250 kroner for familiemedlemskap.  

 

Redaksjonen 

Også i 2021 er det produsert og sendt ut fire utgaver av Harstadposten; før påske, før St. Hans, på 
høsten og før jul. Harstadposten gir sammendrag, i form av små notater/artikler, og enkelte bilder, av 
det som skjer og rører seg på våre hjemtrakter.  

Klubbens arrangementer varsles både ved e-post, på nettsiden og på klubbens Facebook-side.  
Referat og bilder fra arrangementene og Rorbu-treffene legges ut på nettsidene umiddelbart etter 
gjennomføring.  

Enkle orienteringer fra styremøtene legges også ut på nettsiden.  
Nettsiden synes flittig besøkt av klubbens medlemmer og andre Harstad-interesserte i inn- og utland. 

 

Medlemsfordeler 

Klubben har hotellavtale med Scandic Hotell Harstad («tidl. Grand») i Harstad. Der kan klubbens 
medlemmer, med unntak for festspilluka, få rabattert pris på rom, inkl. frokost. 

Klubbens medlemmer kan få rabattert pris på bilparkering hos firmaet Flight Park AS ved flyplassen på 
Gardermoen. Bilen hentes og bringes i oppvarmet stand foran terminalbygningen. 

«Sparebank 68° Nord» (tidl. Harstad Sparebank) betjener de av klubbens medlemmer som ønsker å 
benytte seg av bankens tjenester (sparing, lån m.m.).  

 

Odd Henning Arntzen, styreleder 


