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Styremøter 2022 
 

Orientering fra styremøte 29. oktober 2022 

 

Klubbens økonomi er god. Vi ser imidlertid at Vipps trekker et gebyr når medlemmer betaler 
for arrangementer og kontingent, og dette taper klubben litt på. Vi oppfordrer derfor 
medlemmene til å betale via nettbank til klubbens bankkonto 4730.66.98873. 

Klubben har nå 45 enkelt- og 32 familiemedlemsskap, til sammen 109 medlemmer.  

Det synes nødvendig å skaffe flere medlemmer. Styret vil derfor, via innlegg på klubbens 
nettside og Facebook-side, orientere om hva klubben er, og hvilke aktiviteter vil har å tilby. 
For å trigge interesse for klubben ønsker vi også å legge ut en enkel medlemsliste (med bare 
navn) på nettsiden, slik at man kanskje kan finne kjente som allerede er klubbmedlemmer. 

Både styret og andre medlemmer oppfordres til å verve nye medlemmer og også sende inn 
forslag til mulige aktiviteter, i tillegg til klubbens faste arrangementer. 

På grunn av dårlig vær på båtturdagen i juni ble årets båttur med DS Børøysund landligge 
ved kaia. De fleste frammøtte (41) mente dette gikk greit. Det ble rapport at serveringen og 
rekene var helt ok. Som kompensasjon for landligge spanderte Børøysunds venneforening 
gratisbilletter til ekstra tur i august.  

Like etter styremøtet var det kombinert klubbtreff og lutefisk-samling med ca. 30 deltakere.   

 

 

Orientering fra styremøte 25. mai 2022 

Etter forslag i årsmøtet nylig ble styret enig om å legge ut årsmøtedokumenter på klubbens 
nettside ca. to uker før kommende årsmøter, dvs. agenda, årsberetning, årsregnskap og 
forslag til budsjett og valg. Det ble også bestemt at vi skal ha enkel bevertning på årsmøter.  

Klubben har fortsatt god økonomisk status.  

Vi har nå 106 medlemmer, og det er noe lavere enn i fjor. Noen av klubbens tidligere 
medlemmer har ikke husket å betale medlemskontingent i år. Styret vil derfor på aktuelle, 
harstadrelaterte facebook-sider legge ut omtale av klubben og dens aktiviteter for om mulig å 
skaffe nye medlemmer. Vi ser også gjerne at alle våre medlemmer tipser slekt og venner om 
å melde seg til Harstadklubben og delta i våre arrangementer. 

Aktuelt nå er båtturen med DS Børøysund lørdag 11. juni. Båten går ut kl. 17:00 fra 
Akershuskaia. Påmeldingsliste ligger på klubbens nettside og blir løpende oppdatert. Det er 
fortsatt plass til flere påmeldinger.  

Send din påmelding til postmaster@harstadklubben.org.  

 

 

Orientering fra styremøte 26. mars 2022 

Styret hadde et kort styremøte halvtimen før årsmøtet, mest for å gjennomgå sakene som 
skulle behandles i årsmøtet. Per Gunnar Danielsen, Else Methi Iversen og Lars Rønning trer 
ut av styret. Liv Haraldsen og Svein Harald Haukebøe kommer inn i styret. 

Styret har også foreslått tre endringer i klubbens vedtekter;  

• Vervet som sekretær utgår.  

• Fristen for innsending av forslag til årsmøtet reduseres fra én måned til to uker. 

• Vervet som revisor utgår. (Årsmøtet godkjente ikke dette forslaget.) 

Møljefesten måtte i siste liten avlyses fordi uvær nordpå gjorde at vi ikke kunne få levert fisk. 

Styret har forhåndsbestilt tur med D/S Børøysund lørdag 11. juni. 
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Orientering fra styremøte 20. januar 2022 

Før omikron-viruset slo til, rakk klubben å arrangere lutefiskmiddag på Rorbua i slutten av 
oktober. 21 medlemmer deltok. Vi rakk også et par klubbtreff på Rorbua i høst.  

Ved utgangen av 2021 hadde klubben 112 betalende medlemmer. Dette er noe lavere antall 
enn tidligere år, og kan kanskje skyldes tilbakeholdenhet som følge av koronapandemien. Vi 
håper imidlertid på at medlemstallet skal ta seg opp i 2022.  

Til tross for et underskudd i 2021 er klubbens økonomi fortsatt meget god. 

Årsmøtet planlegges avholdt lørdag 26. mars, om mulig på Rorbua. Styret foretok 
forberedelser til årsmøtet. Innkalling til årsmøtet vil bli varslet så snart tid og sted er avklart.  

Styret planlegger å avvikle årets møljefest lørdag 19. mars på Nordstrand seniorsenter (der 
vi har vært de senere årene). Medlemmene bes notere seg datoen. Invitasjon og 
påmeldingsopplegg vil bli sendt ut i mars. 

Styret tenker også å arrangere årets båttur med D/S Børøysund på forsommeren, om mulig 
lørdag 11. juni. Dette kommer vi tilbake til når datoen er avklart.  

 

 


