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Styremøter 2010 

 
Forenklet referat fra styremøte nr. 1/2010 – 28. januar 2010 

Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende.  

Styret vil gjøre et framstøt om sponsormidler overfor aktuelle firmaer i Harstad, mot at firmaet 

får inn sin logo og en profileringsbeskrivelse på klubbens nettsider. 

Årsmøtet 2010 blir kombinert med en møljefest. Festen holdes fredag 5. mars på samme 

sted (Idrettshuset i Oppegård) og etter samme opplegg som i 2009. Invitasjon vil gå ut om 

kort tid, med påmeldings- og betalingsfrist mandag 22. februar. Dersom det etter 

betalingsfristens utløp fortsatt er plasser ledig, gis det anledning til å invitere venner og 

kjente. 

For å spare portoutgifter vil medlemmer som ikke har betalt kontingent de seneste fem årene 

bli tatt ut av klubbens medlemslister. 

Styret har vedtatt nye retningslinjer for ”Markedsplassen” på klubbens nettsider. Eventuelle 

tilbud om salg må heretter forelegges og godkjennes av styret.  

Neste styremøte er 18. mars 2010. 

 

Forenklet referat fra styremøte nr. 2/2010 – 18. mars 2010 

Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende. Det er tid for innbetaling av 2010-kontingent. 

Når kontingenten er betalt, sendes medlemskort ut som kvittering. Kortet gir prisrabatt hos 

Grand Hotell Nordic, Thon Hotell og Europcar-leiebil hos Arne Johnsen i Harstad.   

Styrets brev til firmaer i Harstad om sponsormidler har foreløpig bare resultert i to positive 

svar, fra Vizuelli og Amfi Kanebogen.   

Den kombinerte års- og møljefesten på Helgestua i Oppegård 5. mars ble godt mottatt av de 

53 som deltok. Både fisken og Kvæfjordkaka falt i god smak. Omtale og bilder fra festen er 

tatt med i Harstadposten og ligger på klubbens nettside.  

Klubbens redaktører er i gang med omredigering av nettsiden. Beslektede artikler samles i 

grupper på egne klikkeknapper. Siktemålet er å gjøre klubbens nettside mer oversiktlig og 

brukervennlig.  

Mars-utgaven av Harstadposten er på det nærmeste klar for utsending.  

Klubben tar også i år sikte på å arrangere tur med Børøysund i august (etter møtet er 28. 

august bestilt).  

Det blir også i år arrangert Harstadfæst på Grand i Harstad, datoen er lørdag 4. september. 

Medlemskort for Harstadklubben i Oslo gir prisrabatt på hotellopphold på Grand Hotell Nordic 

og Thon Hotell Harstad.  

Neste styremøte er 29. april 2010.  
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Referat fra styremøte nr. 3/2010 – 29. april 2010 

Klubbens økonomi er nå meget bra. Flere medlemmer har betalt sin 2010-kontingent, mange 

av disse er familiemedlemsskap. Harstad-kortet, som gir rabatt på leiebil og to hoteller i 

Harstad, sendes ut som kvittering på betalt kontingent.  

Fem bedrifter i Harstad har gitt sponsorbidrag til klubben i år;  

AMFI-Kanebogen, Vizuelli, Festspillene, Byggesystemer og Harstad Sparebank. 

Klubben planlegger medlemstur til Oscarsborg festning i Drøbaksundet med rutebåt fra Aker 

Brygge. Tidspunkt, påmelding etc. for turen blir annonsert på klubbens nettside så snart 

dette er avklart.   

Klubbens nettside er ryddet og stoff er omplassert. Noe arbeid gjenstår.  

Sommerutgaven av Harstadposten planlegges sendt ut i første halvdel av juni. 

Medlemmer som er interessert i å delta på Harstadfæstn i Harstad 4. september oppfordres 

til å melde seg på og evt. sikre seg hotellrom så snart som mulig. Nærmere melding om dette 

legges på klubbens nettside.  

Årets tur med Børøysund blir lørdag 28. august. Nærmere opplysning om turen kommer på 

klubbens nettside.  

Neste styremøte er 10. juni 2010.  

 

Referat fra styremøte nr. 4/2010 – 10. juni 2010 

For å oppnå raskere innbetaling av kontingent vil det bli laget en kopi av en bankgiro-blankett 

som legges ved den elektroniske utsendingen av Harstadposten, som en påminnelse til de 

som ligger etter med innbetalingen.  

Medlemmer som er ”hekta på golf” kan melde seg til Gunnar Strøm, Sandefjord, se egen 

notis på nettsiden. Tre-fire medlemmer har allerede meldt seg. Siktemålet er at klubbens 

medlemmer skal kunne møtes til dyst på ulike golfbaner på Østlandet.  

Årets tur med Børøysund er bestilt til lørdag 28. august, kl. 1700. Påmelding til nestleder 

Inger Andreassen, betaling skjer ved påstigning. En fyldigere plakat om turen kommer på 

klubbens nettside i månedsskiftet juli/august. 

Utflukten til Oscarsborg 6. juni var vellykket i strålende vær, 22 klubbmedlemmer deltok.  

Harstadfæst’n går av stabelen i Harstad 4. september. 

Juni-nummeret av Harstadposten sendes ut medio juni. 

Neste styremøte er 2. september 2010.  

Referat fra styremøte nr. 6/2010 – 21. oktober 2010 

Harstadklubbens økonomi er tilfredsstillende. Klubben har imidlertid mange ikke-betalende 

medlemmer. De som figurerer på medlemslista, men som tross purringer ikke har betalt 

kontingent de to-tre seneste årene, vil etter hvert bli strøket fra lista. Giroblankett som 

påminnelse for innbetaling av 2011-kontingent sendes ut i desember, pr. post eller pr. email, 

sammen med neste utgave av Harstadposten.  
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Redaksjonen tar gjerne mot Harstad-relevant stoff til nettsidene og Harstadposten. 

Harstadklubben i Oslo kan nyte godt av den såkalte grasrotandelen hos Norsk Tipping. Dette 

skjer ved at klubbens medlemmer, som en engangsoperasjon hos tippekommisjonæren, 

registrerer sitt spillekort mot Harstadklubben. Nærmere forklaring om hvordan spillekortet 

kan koples mot Harstadklubben finnes på klubbens nettsider. 

Kommende arrangementer 

 Lutefiskaften onsdag 27. oktober på Lofotstua, Majorstua. 

 Årsmøte torsdag 18. november i Grünerløkka bydels lokaler i Markveien 57. 

 Årsfest i januar: Kanskje på hurtigruta MS Trollfjord som besøker Oslo 8.-16. januar. 

 Møljefest i mars: Kanskje på Doktorgården på Lillestrøm. 

Nærmere melding om årsfesten og møljefesten vil komme på nettsidene. 

Referat fra styremøte nr. 7/2010 – 11. desember 2010 

Harstadposten ble klarert for utsending. 

Klubbens årsfest 2011 holdes også denne gang på hurtigruta MS Trollfjord som ligger ved 

Akershuskaia i januar.  

Styret vedtok å stryke nærmere 200 medlemmer som ikke har betalt kontingent de seneste 

fire-fem årene.  

Det blir nå sendt ut oppfordring til de resterende ca. 280 på medlemslista om å betale 2011-

kontingenten. 

Utkast til Harstadpostens desember-nummer ble presentert og godkjent. Harstadposten er 

dermed klar for utsending til mail- og post-adressater. 

Klubbens årsfest 2011 holdes 15. januar om bord på hurtigruta MS Trollfjord som ligger ved 

Akershuskaia i den aktuelle uka. Til nå har 27 deltakere meldt seg på. ”Annonsen” på 

klubbens nettside vil bli forsterket i håp om at flere vil melde seg på. (Pr. 20. desember var 

tallet steget til ca. 40, og det er fortsatt ønskelig med flere deltakere). 

Klubben har i lang ”slitt med” mange ikke-betalende medlemmer på sin medlemsliste. Det er 

foretatt en gjennomgang av tilgjengelige gamle medlemslister. Disse viser at 478 

medlemmer/navn har vært innom listene. Nærmere 200 av disse har ikke betalt kontingent 

de seneste årene, og de vil nå bli strøket av medlemslista. De resterende vil bli oppfordret pr. 

mail eller post om å betale 2011-kontingent innen 1. mars som er vedtektsfestet 

betalingsfrist.  

Samtidig oppfordres våre post-adressater som har mail-adresse om å melde mail-adressen 

inn slik at vi kan redusere klubbens portoutgifter. Dette gjelder også mail-adressater som 

skifter mail-adresse, for eksempel i forbindelse med overgang til ny jobb eller pensjon.  


