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Til årsmøte 25. mars 2023 

 
 

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 2022 og 2023 

Nestleder Tone Mathisen 2021 og 2022 

Kasserer Thor Istad Hartviksen 2022 

Styremedlem Stein Helge Johansen 2022 og 2023 

Styremedlem Liv _Haraldsen 2022 og 2023 

Varamedlem Jan Kaarbø 2022 

Varamedlem Svein Harald Haukebøe 2022 

 

Revisor Odd Roald Lund 
(utpekt av styret etter 
årsmøtet) 

2022 

 

Valgkomité Odd Henning Arntzen og Jan Kaarbø 

 

Redaksjon Gunnar Eliassen og Tor Eliassen 

 
 

Styrets arbeid 

I 2022 ble det avholdt fire styremøter. Faste poster på styremøtene er gjennomgang av 
økonomistatus, medlemstilgang/-avgang og planlegging og evaluering av arrangementer. 

Utenom styremøtene har styret, inkl. klubbredaksjonen, hatt mye intern kontakt via e-post og telefon. 

 

Arrangementer 

Årets møljefest i mars var vel forberedt, 33 påmeldte og betaling var mottatt. Like før festdagen fikk vi 
dessverre melding om at været nordpå, der fisken skulle komme fra, var så dårlig at vi måtte avlyse. 
Dermed ble det verken fisk eller Kvæfjordkake. Ergerlig både for de påmeldte, styret og ikke minst 
kasserer Thor som fikk jobben med tilbakebetaling.  

I august inviterte vi til vår årlige båttur med DS Børøysund. Også her ble det «et skudd for baugen». 
Været ble så dårlig at kapteinen ikke så det likt å legge fra kai. «Turen» ble likevel avviklet. Vi spiste 
reker og drakk det vi skulle mens båten lå ved kai. Kanskje ikke helt optimalt, men tilbakemeldingen 
fra de 41 deltakerne var stort sett at dette gikk godt an, forholdene tatt i betraktning. 

Siste lørdag i oktober var det lutefisksamling på Rorbua, kombinert med det månedlige klubbtreffet. 
Vel 30 medlemmer og venner av disse deltok, de fleste spiste lutefisk.  

 

Økonomi 

Klubbens økonomi følges opp av klubbens kasserer, og rapport er gjennomgått i styremøtene. 

Årsregnskapet for 2022 viser 61.625 kroner i inntekter og 50.623 kroner i utgifter. Dette ga et 
overskudd på 11.002 kroner. Klubbens beholdning pr. 31.12.2022 var 103.300 kroner.  

Årsregnskapet legges fram for årsmøtet til godkjenning. Samtidig blir revisors beretning referert.  

Klubben håndterer betaling av medlemsavgift o.a. via bankkonto 4730.66.98873. Vi har også VIPPS-
konto, men ser helst at betaling skjer via bankkontoen. Dette fordi Vipps trekker en avgift for hver 
transaksjon. 

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

Det ble innbetalt 2022-kontingent for 46 enkeltmedlemskap og 33 familiemedlemskap, til sammen 112 
medlemmer. Dette er et noe lavere antall enn tidligere år og kan skyldes at noen som hoppet av under 
pandemien, ikke har kommet tilbake som medlemmer. 

Styret la senhøstes opp en vervekampanje på klubben nettside og Facebook-side og som e-post til 
alle medlemmer der vi reklamerte for klubbens aktiviteter. I tillegg la vi ut en medlemsoversikt på våre 
nettsider, slik at mulige nye medlemmer kan se hvem vi er og kanskje oppdage noen kjente navn.   

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

 

Redaksjonen 

Også i 2022 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.  
Korte 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. Parkering bestilles via firmaets nettside www.flightpark.no og med firmakode 1107 (se 
også Harstadklubbens nettside). 

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 

 

 

 

http://www.flightpark.no/

