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Styremøter 2009 

 
Referat fra styremøte 1/2009 – 22. januar 2009 

Årsmøtet og årsfesten ble avviklet 10. januar. Misforståelser førte til at festdeltakerne ikke 

ble samlet i samme lokale/salong. Den nordnorske maten var imidlertid god, men det ble litt 

for kort tid til sosialt samvær for de som måtte nå offentlig kommunikasjon hjem. Styret 

vurderer å legge neste årsfest ”på land”.  

Helge Størkersen har påtatt seg opplegget for en møljefest i mars. Festen arrangeres i 

idrettshuset på Greverud i Oppegård. Invitasjonsplakat m.m. ble gjennomgått og vil bli lagt 

på web-sidene og sendt pr. mail og post om kort tid.  

Brødrene Gunnar og Tor Eliassen er gått inn i klubbens IT-/web-redaksjon. De tar nå hånd 

om klubbens PC og vil også skaffe nødvendig tilbehør til den. På sikt vil de foreta 

forenklinger på web-sidene. Web-redaksjonen skriver korte resymeer av nyheter fra Harstad 

Tidende og har allerede begynt å legge slike småsnutter ut på web-sidene. Neste utgave av 

”Harstadposten” planlegges sendt ut i mars.  

Det ryktes at Harstadfæsten i Harstad er lagt død fordi ingen vil påta seg arrangementet.  

Neste styremøte er 12. mars. 

Referat fra styremøte 2/2009 – 12. mars 2009 

Styret gleder seg over at lørdagstreffene på ”Rorbua” siste lørdag i måneden har tatt seg 

betraktelig opp i det siste.  

Klubbens økonomi er positiv. Vi har fått tre-fire nye medlemmer siden forrige styremøte. 

Klubben har fått det årlige tilskuddet fra Harstad Sparebank, men det må jobbes for å 

beholde og skaffe nye sponsorer/bidragsytere. Det er gjort avtale med Gullsmed Thunes filial 

på Aker Brygge om at klubbens medlemmer kan få 10 % rabatt ved å vise klubbens 

medlemskort.  

Det blir klubbtur med ”Børøysund” også i år, 22. august. Klubbens medlemmer er også 

invitert til Narvik-klubbens tur med ”Børøysund” 5 juni.  Styret vil ellers sjekke mulige besøk i 

Oslo i løpet av våren. Akershus og Nordre Skøyen gård har vært nevnt. 

Møljefesten 12. mars ble meget vellykket. Festen ble forhåndsomtalt i Harstad Tidende. 

Bilder og omtale av festen er lagt ut på klubbens web-sider. 

Det ser ut til at det likevel blir ”Harstad-fæst” i Harstad, antakelig 11.-12. september. 

Nærmere detaljer vil komme senere.  

Et nytt nummer av  ”Harstadposten”, med ny layout, er klar for utlegging og utsending. Styret 

oppfordrer medlemmene om å komme med Harstad-relaterte bidrag både til web-sidene og 

Harstadposten.  

De neste styremøtene før ferien holdes 7. mai og 18. juni. 

Referat fra styremøte 3/2009 – 7. mai 2009 
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Innbetaling av medlemskontingent for 2009 går sin gang, men det er fortsatt mange som ikke 

har betalt.  

Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Det er imidlertid sponsortørke for tiden. Styret vurderer 

å tilby aktuelle bedrifter i Harstad å profilere seg gjennom klubbens web-sider og 

Harstadposten. Det samme gjelder bedrifter her sør som har eiere fra eller andre relasjoner 

til Harstad. 

I tillegg til Harstadklubbens tur med ”Børøysund” 22. august og Narvikklubbens tilsvarende 

tur 5. juni (som også våre medlemmer kan melde seg på) ble også andre 

arrangementer/turer nevnt, bl.a. byvandring i Oslo 27. mai og 17. juni (se egen melding på 

web-sidene).  

Divisjonsmusikken fra Harstad skal i sommer opptre i Oslo i halvannen uke, fra 15. juli til 24. 

juli. Program for dette, med tidspunkter og spillesteder, vil bli lagt ut på web-sidene så snart 

dette er kjent.  

Fra Harstad har vi nå fått opplyst at det blir Harstadfæst i Harstad 12. september, også dette 

vil bli nærmere orientert om på klubbens web-sider. 

Det tas sikte på utsendelse av neste utgave av Harstadposten i midten av juni.  

Neste styremøte holdes 18. juni.  

Referat fra styremøte 4/2009 – 18. juni 2009 

Det er mottatt noen flere innbetalinger av medlemskontingent for 2009 siden forrige 

styremøte, men det gjenstår fortsatt mange.  

Klubbens økonomi er tilfredsstillende, men klubben skulle gjerne hatt flere sponsormidler, 

både fra Harstad og fra Harstad-relaterte firmaer her sørpå. Styret vil tilby aktuelle firmaer å 

profilere seg på våre nettsider.  

Opplysinger om årets tur med ”Børøysund” blir lagt ut på våre nettsider. Prisen er 300 kroner 

for medlemmer og 400 kroner for andre. Turen går lørdag 22. august, kl. 17 – 21. 

Styret minner også om at Divisjonsmusikken fra Harstad opptrer i Oslo i tiden 15. til 24. juli, 

De spiller bl.a. i Karpedammen på Akershus 16. juli kl. 2100, sammen med Halvdan 

Sivertsen. 

Klubben har sine treff på Rorbua, Aker Brygge siste lørdag hver måned, også i sommer. 

Neste styremøte holdes 27. august.  

Referat fra styremøte nr. 5/2009 – 27. august 2009 

Årets tur med DS Børøysund ble gjennomført lørdag 22. august med 53 betalende 

passasjerer ombord. Turen var vellykket og passasjerene så ut til å kose seg i det fine været. 

Bilder fra turen er lagt ut på klubbens nettside og på Harstad Tidendes nettside.  

Trass i at Børøysund-turen gikk med et lite underskudd er klubbens økonomi tilfredsstillende. 

Det er innbetalt vel 20.000 kroner i medlemskontingent i år. Det er for tiden vanskelig å få inn 

sponsormidler, men styret har foretatt noen forespørsler og vil fortsette dette arbeidet. 
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Harstadfæsten går av stabelen lørdag 12. september i Harstad. Hittil er det 130 påmeldte. 

Det er fortsatt ikke for sent å melde seg på. 

Styret tar sikte på å arrangere lutefiskaften 28. oktober. Klubbens årsmøte blir 19. november. 

Det tas sikte på å kombinere klubbens årsfest med en skreiaften i månedsskiftet 

februar/mars neste år.  

Ny utgave av Harstadposten planlegges sendt ut omkring månedsskiftet september/oktober. 

Neste styremøte holdes 8. oktober.  

Referat fra styremøte nr. 6/2009 – 8. oktober 2009 

Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende.  

Styret forbereder nå klubbens årsmøte 2009. Møtet skal holdes på Thon Hotel Opera 

torsdag 19. november kl. 1800. Agenda for møtet vil bli lagt ut på våre nettsider og 

sendt ut pr. e-amil. Årsberetningen vil bli delt ut på årsmøtet. Eventuelle forslag fra 

medlemmene bes sendt til styret snarest, bruk gjerne e-mail-adressen  

postmaster@harstadklubben.org”. 

Septemberutgaven av Harstadposten ble sendt pr. e-mail i månedsskiftet 

september/oktober. Papirutgaven ble distribuert pr. post noen dager senere. 

Postsending betyr ekstraarbeid, samtidig som det er kostbart for klubben. Vi 

oppfordrer derfor medlemmer som ikke har oppgitt sin e-mail-adresse om å melde 

den inn til klubbens e-mail-adresse (se ovenfor). 

For å redusere faren for hacking og misbruk av e-mail-adressene i medlemslistene 

som ligger synlig på våre nettsider vil adressene nå bli delt opp i to eller tre adskilte 

kolonner. Ved utsending av e-mail blir adressene ”blendet” slik at de ikke kommer til 

syne i adressefeltet.  

Nordprofil har sin årlige prisutdeling 24. oktober i Diakonhjemmets Høgskole. 

Klubben arrangerer lutefiskaften på Lofotstua, Majorstua 28. oktober. Arrangementet 

er allerede bortimot fulltegnet.  

Styret oppfordrer medlemmer til å ta en tur innom klubbtreffene på Rorbua, Aker 

brygge kl. 1400 siste lørdag i hver måned.  

Neste styremøte er 11. desember. 

Referat fra styremøte nr. 7/2009 – 11. desember 2009 

Styret gjennomgikk og klarerte redaksjonens utkast til Harstadpostens 

desemberutgave. Harstadposten blir nå sendt pr. e-mail til medlemmer som har 

oppgitt sin e-mail-adresse og pr. post til øvrig betalende klubbmedlemmer. 

Styret besluttet å sende en påskjønnelse til Gunnar Strøm som nå har bedt seg fritatt 

fra vervet som Harstadklubbens redaktør. Gunnar har hatt redaktørjobben i 10 år og 

har bl.a. æren for oppbyggingen av klubbens nettside, opplegg for utsending av e-
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mail og oppsett for vår elektroniske klubbavis Harstadposten. Han flyttet til 

Sandefjord for noen år siden og er nå leder av Nord-Norge-klubben der. 

Styret holder fast ved tidligere vedtak om å arrangere kombinert årsfest og møljefest i 

mars, selv om det nå er kjent at Hurtigruta kommer til Oslo på nyåret og kan tilby 

arrangement med underholdning. 

Styret ser gjerne at det kommer yngre medlemmer til klubben og ber eksisterende 

medlemmer om hjelp til verving.  

Neste styremøte er 28. januar 2010 på Rorbua. 

 

 

 

 


