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Styremøter 2018 

 

Referat fra styremøte 1. februar 2018 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2018: 

Styret forberedte årsmøtet som skal holdes 27. februar. Regnskapet viser et brukbart 

overskudd. Møljefesten i fjor gikk med overskudd, mens båtturen med S/S Jomfruen gikk 

med underskudd.  

Valgkomitéen la fram forslag til valg av medlemmer til styret.  

Ved at regnskapet nå skal følge kalenderåret blir det på dette årsmøtet lagt fram to 

regnskap, - ett for nov.-des. 2016 og ett for hele 2017. I tillegg skal årsmøtet behandle 

årsberetning, valgforslag og en mindre endring i vedtektene. Vi lokker med pizza på 

årsmøtet. 

Styret forberedte også årets møljefest. Den holdes 3. mars kl. 17:30 i de samme 

selskapslokalene på Hovseter som vi har brukt de siste årene.  

 

Båtturen vil også i år bli lagt til forsommeren, enten med S/S Jomfruen eller D/S Børøysund. 

Det er imidlertid uklart om Børøysund rekker å bli seilingsklar.  

På grunn av et datakrasj har klubbens nettside ikke vært tilgjengelig en tid. Vår redaksjon 

jobber med å sette opp en ny nettside. Vi håper den skal bli klar om kort tid, i første omgang 

også med link til den ”gamle” nettsiden.    

 

Referat fra styremøte 21. mars 2018 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2018: 

Årsmøtet 27. februar godkjente styrets forslag til vedtektsendring om å gi styreleder og 

kasserer signaturrett. Vedtektene blir nå meldt til Brønnøysundregisteret, sammen med 

endringene i styresammensetningen etter valget. 

Regnskapet for møljefesten viser at den gikk med et overskudd på vel 2.800 kroner. Styret 

har evaluert festen og har notert seg enkelte mindre forbedringspunkter. 

Til tross for at betalingsfristen 15. februar er passert, savner vi fortsatt kontingentinnbetaling 

fra mange av våre medlemmer. Ny purring vil bli sendt ut.  

Klubbens nye nettside fungerer nå godt. Det gjenstår noe overføring av stoff fra den gamle 

nettsiden, men arbeidet pågår.  

Påskenummeret av Harstadposten blir sendt ut i disse dager.  

Styret har bestilt reketur med S/S Jomfruen 26. mai. (D/S Børøysund er fortsatt ikke 

seilingsklar.) Invitasjon vil bli sendt ut etter påske.  

 

Referat fra styremøte 5. juni 2018 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2018: 

Reketuren med S/S Jomfruen lørdag 26. mai ble meget vellykket. 51 deltakere, nydelig vær, 

opp mot 30 grader og nesten vindstille. Gode reker og oppmerksom betjening. 

Mange båter, inkl. noen vannscootere, var ute på fjorden. Det var mye folk å se hele veien, 

ikke minst på byens nye og overbefolkede badested Sørenga.  

Til tross for billettinntekter og loddsalg gikk turen med et lite underskudd. Klubbregnskapet 

viser imidlertid at saldoen er meget god.  
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Vi strever fortsatt med å få inn medlemskontingent fra «sene betalere», - håper de ikke er i 

ferd med å forlate klubben.  

Det blir klubbtreff siste lørdag også i sommermånedene.  

 

Referat fra styremøte 5. september 2018 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2018: 

Klubbens økonomi er god.  

Det er fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt 2018-kontingent. Klubben har hittil fått 

fire nye medlemmer. 

Årets lutefiskaften holdes på Rorbua onsdag 31. oktober, kl. 18 - 22. Tilstelningen vil foregå i 

glasslokalet i den andre enden av restauranten. Dette lokalet skal i oktober gjøres om til 

vinterhage. Her vil det bli småbord og stoler med ryggstø.  

Harstadklubben ble stiftet i 1994. Styret har startet forberedelser til 25-års jubileumsfest i 

2019. Vi kommer tilbake med tid, sted og detaljer.  

Så minner vi om klubbtreffene på Rorbua siste lørdag i høstmånedene.  

 

Referat fra styremøte 28. november 2018 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2018: 

Klubbens økonomi er meget god.  

Klubben har nå 62 enkeltmedlemmer og 36 familiemedlemskap. 

Lutefiskaftenen på Rorbua 31. oktober hadde 18 deltakere.  

Harstadklubben i Oslo har 25-års jubileum i 2019. Styret forbereder følgende arrangementer 

i 2019:  

• Årsmøte lørdag 23. februar kl. 13 på Rorbua (deretter er det vanlig Rorbu-treff kl. 14). 

• Møljefest lørdag 9 mars på Nordstrand seniorsenter. 

• Båttur på Oslofjorden i slutten av mai. 

• Jubileumsfest omkring månedsskiftet august/september 

• Lutefiskaften i begynnelsen av november.  

Julenummeret av Harstadposten vil bli sendt ut like før jul. 

 


