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Referat fra årsmøte i Harstadklubben i Oslo 26. mars 2022 

Sted: Rorbua, Aker Brygge. 

13 medlemmer møtte, alle var stemmeberettiget.  

Fem av klubbens medlemmer er gått bort siden forrige årsmøte. Disse ble minnet med ett 

minutts stillhet.  

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 
 

2. Valg av møteleder 
Styreleder Odd Henning Arntzen 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 2021 
Styreleder Odd Henning Arntzen leste årsberetningen. 

På grunn av korona-restriksjoner måtte møljefesten avlyses. Båtturen og lutefisktreffet kunne 
imidlertid gjennomføres på høsten. De månedlige klubbtreffene på Rorbua kunne også starte 
opp igjen på høsten. 

Ved utgangen av 2021 hadde klubben 44 enkeltmedlemmer og 34 familiemedlemskap, totalt 
112 medlemmer når vi teller familiemedlemskap som to medlemmer. Ca. 25 av klubbens faste 
medlemmer «glemte»/unnlot å betale 2021-kontingent. 
Det ble, som vanlig, sendt ut fire utgaver av Harstadposten i 2021. I tillegg ble meldinger og 
enkelte nyheter lagt ut på klubbens nettside og Facebook-side. 

Vedtak: Årsberetningen for 2021 ble godkjent.  
 

6. Årsregnskap for 2021 
Kasserer Per Gunnar Danielsen gjorde rede for årsregnskapet for 2021.  
Klubbens inntekter i 2021 var 32.542 kroner og utgiftene var 47.397 kroner. Det ga et 
underskudd på 14.855 kroner. Balansekontoen ved utgangen av 2021 var 92.298 kroner. 

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble godkjent. 
 

7. Revisors beretning for 2021 
Klubbens valgte revisor Guttorm Hjertøy døde brått sist høst. Odd Roald Lund steppet velvilligst 
inn som revisor.  
Styreleder Odd Henning Arntzen leste revisors beretning der det heter at kassereren har god 
orden i sine papirer og at klubben har god økonomi. Regnskapet er revidert og funnet i orden.  

Vedtak: Revisors beretning for 2021 ble tatt til etterretning. 
 

8. Budsjett for 2022 
Et medlem påpekte at det i budsjettet var foreslått 4.000 kroner til årsmøtet, men at det i 
årsmøteinnkallingen ikke var opplyst noe om hva dette beløpet skulle brukes til. Etter en 
diskusjon ble det enighet om bevertning til de fremmøtte i dag.  
Styret ble også oppfordret til å vurdere bevertning på kommende årsmøter for å øke interessen 
for klubben og årsmøtene. I tilfelle må dette opplyses i årsmøteinnkallingene.  
Budsjettet for 2021 er satt opp et underskudd på 14.700 kroner. 

Vedtak: Forslaget til budsjett for 2022 ble tatt til orientering.  
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9. Styrets tre forslag til endringer i vedtektenes § 4 om årsmøtet 

a. Styret foreslo å la sekretærvervet utgå. Dette ble begrunnet med at klubbens redaksjon utfører 
referatskriving og andre administrative gjøremål. Andre praktiske gjøremål kan pålegges andre 
medlemmer i styret. Dersom redaksjonsgruppa opphører eller endres, kan også dens gjøremål 
pålegges andre i styret.  
Vedtak: Styrets forslag ble godkjent. 
 

b. Styret foreslo å redusere fristen for innsending av forslag til årsmøter fra én måned til to uker.  
Vedtak: Styrets forslag ble godkjent. 
 

c. Styret foreslo å la revisorvervet utgå. Dette ble begrunnet med at det ikke foreligger noen 
lovmessig plikt for vår forening å ha revisor. Klubbens regnskap er av det helt enkle slaget. 
Forslaget beror på den forutsetning at kasserer skal rapportere og fremlegge regnskap med 
kontoutskrifter til styret v/styrets leder på månedlig basis.  
Noen av de fremmøtte pekte på at det, til tross for at kan være vanskelig å skaffe revisor, vil 
være en støtte for klubbens kasserer og en styrke for styret og klubben å ha revisor. 
Det ble foreslått å utsette forslaget.  
Etter en avstemning ble forslaget utsatt og dermed trukket tilbake. 
Vedtak: Styret forslag ble ikke godkjent. 
 
Vedtaket innebærer at valgkomiteen må fremskaffe ny revisor som styret kan godkjenne. 
 

10. Valg 
Styreleder Odd Henning Arntzen la fram valgkomiteens (Jan Kaarbø og Odd Henning Arntzen) 
forslag til valg på medlemmer og varamedlemmer til styret.  
Tre av styrets medlemmer (Danielsen, Methi Iversen og Rønning) går ut av styret.  
To nye medlemmer (Haraldsen og Haukebøe) foreslås tatt inn i styret. 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble godkjent. 
 

Sammensetningen av det nye styret blir da slik: 

Funksjon Navn Innstilling Periode 

Styreleder Odd Henning Arntzen Gjenvalgt 2022 og 2023 

Nestleder Tone Mathisen Ikke på valg 2021 og 2022 

Kasserer Thor Istad Hartviksen Ikke på valg, men valgt 
som ny kasserer 

2022 

Styremedlem Stein Helge Johansen Gjenvalgt 2022 og 2023 

Styremedlem Liv Haraldsen Ny 2022 og 2023 

Varamedlem Jan Kaarbø Gjenvalgt 2022 

Varamedlem Svein Harald Haukebøe Ny 2022 

 

Redaksjon: Gunnar og Tor Eliassen fortsetter.  

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

   Else Methi Iversen     Gunnar Eliassen 

 


