Styremøter 2011
Referat fra styremøte nr. 1/2011 – 27. januar 2011
Hovedsaker på møtet gjaldt opprydding i medlemslista. Det er sendt ut oppfordring om
innbetaling av 2011-kontingent til ca. 240 medlemmer. Styret forbereder møljefest 11. mars
på Lillestrøm.
Medlemslista er gjennomgått og (tidligere) medlemmer som ikke har betalt kontingent de
seneste fire-fem årene er stryket av lista. Det ble i desember sendt ut kontingentvarsel,
sammen med Harstadposten, til ca. 240 medlemmer (160 pr. email og 80 pr. post). Vi ser
gjerne at postadressater som også har email-adresse melder fra om dette, slik at klubben
kan spare portoutgifter.
Til nå har ca. 40 medlemmer betalt 2011-kontingent. Betalingsfristen er 1. mars. Purring på
innbetaling vil bli sendt ut i siste halvdel av februar, sammen med invitasjon til klubbens
årlige skreimøljefest som denne gang blir avholdt i Doktorgården på Lillestrøm 11. mars. En
arrangementskomite (de fleste i klubbstyret) går nå i gang med planlegging og
forberedelsene til møljefesten.
Klubbens økonomi er tilfredsstillende.
Klubbens nettsider blir jevnlig fornyet og forbedret. Sidene synes å være hyppig besøkt.
Det skal bestilles plass for den årlige båtturen med DS Børøysund en passende dag i
august. Styret vurderer også å arrangere et vårtreff/besøk, Oscarshall og Blaafarveværket
ble nevnt. Styret tar gjerne mot andre forslag fra medlemmene.
Vi har fått fornyet avtalen med Thon-hotellet i Harstad om rabatterte rompriser; kr. 700 for
enkeltrom og kr. 900 for dobbeltrom. Medlemskort må fremvises.

Referat fra styremøte nr. 2/2011 – 24. mars 2011
Her er hovedsakene fra møtet:
Skreimølje-festen måtte i siste liten om omgjøres til boknafesk-fest, fordi det ikke var mulig å
”komme ut på havet” i Vesterålen for å fiske dagene før festen. Selv om festen gikk med et
mindre underskudd, ble boknafesken godt mottatt, og festen syntes å ha vært vellykket, bl.a.
med en innlagt quiz-konkurranse.
Til nå er det mottatt ca. 110 kontingentinnbetalinger for 2011, det er knapt halvparten av
fjorårets antall. Styret beklager tregheten og oppfordrer etternølere til å betale så snart som
mulig. Hovedtyngden av våre medlemmer bor i Oslo og Akershus, men også andre fylker er
representert.
Styret forbereder en vårtur/blåtur til ”Oscarshall” på Bygdøy lørdag 28. mai, eventuelt
kombinert med klubbtreff på Rorbua.
Det er også bestilt tur med ”Børøysund” også i år. Datoen blir lørdag 20. august.
Nærmere opplysninger og begge turene blir annonsert på klubbens nettsider og pr. e-mail og
post så snart opplegget er klart.
Etter at vi opplevde at mail-adressene i klubbens medlemsregister på nettsidene var brukt til
å sende spam-mail, ble disse mail-adressene umiddelbart fjernet derfra.
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Referat fra styremøte 26. mai 2011
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 3/2011:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinntektene for 2011 viser at det betalt for 71
enkeltmedlemskap og 31 familiemedlemskap. Når vi regner familiemedlemskap som to
enkeltmedlemmer, betyr det at klubben nå har 133 betalende medlemmer. Det purres fortsatt
på kontingent fra ”trofaste” medlemmer som er sent ute med betalingen.
Hovedtyngden av medlemmene bor i Oslo og Akershus, men klubben har også medlemmer
fra flere av landets fylker. To betalende medlemmer bor i Sverige og to befinner seg for tiden
i Nederland.
Mye tyder på at klubbens nettsider er hyppig oppsøkt, spesielt bildeseriene fra
fester/arrangementer og de månedlige klubbtreffene på Rorbua.
Klubben har invitert til besøk på Oscarshall, Bygdøy lørdag 28. mai. Til nå har 14-15
deltakere har meldt seg. (Vi endte opp med 18 deltakere). Etter besøket er det klubbtreff på
Rorbua.
Årets båttur med ”Børøysund” er bestilt til lørdag 20. august. Turen vil bli annonsert på
klubbens nettsider og pr. email og post i løpet av juni.
Harstadpostens forsommer-nummer ble sendt ut til betalende medlemmer medio mai. Avisen
hadde mye stoff fra Harstad, bl.a. også en interessant oversikt over smug og snarveier i
Harstad sentrum på 1950-tallet.
Neste utgave av Harstadposten planlegges utgitt i august. Medlemmer oppfordres til å sende
bidrag til redaksjonen, gjerne omtaler og bilder fra besøk Harstad i sommer, som kan legges
ut på nettsidene eller tas med i Harstadposten.

Referat fra styremøte 18. august 2011
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 4/2011:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Vi har nå 78 enkeltmedlemmer og 32
familiemedlemskap.
Styret har sett gjennom klubbens vedtekter og funnet at det kan være hensiktsmessig med
enkelte oppdateringer/forbedringer. Forslag til vedtektsendringer vil bli lagt fram på
kommende årsmøte som er berammet til 30. november.
Opplegget for turen med D/S Børøysund 20. august ble gjennomgått. Pr. 18. august hadde
38 meldt seg til turen. Lav deltakelse (i forhold til tidligere Børøysund-turer) gjør at styret vil
vurdere å arrangere slik tur bare annet hvert år. Styret ser gjerne forslag fra medlemmene
om andre turer/arrangementer.
Styret vil senere i høst prøve å få arrangert den årlige lutefiskaften. Melding om tid og sted
kommer på klubbens nettsider så snart dette blir klart.
Ny utgave av Harstadposten kommer i september. Harstadposten sendes til de som har
betalt medlemskontingent for 2011. I tillegg vil den bli sendt til utflyttede harstadværinger
som var på konfirmant- og skolejubileer i Harstad i sommer, for om mulig å verve nye
medlemmer blant dem.
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Referat fra styremøte 13. oktober 2011
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 5/2011:
Antall deltakere på årets ettersommertur med DS Børøysund var noe lavere enn tidligere år.
Styret har derfor vært inne på tanken å arrangere Børøysund-tur bare hvert annet år. Vi
kunne imidlertid konstatere at årets deltakere var meget godt fornøyd med turen, kanskje
også takket være godt vær, og at de ga uttrykk for at dette måtte gjentas hvert år.
Årets lutefiskaften arrangeres på Lofotstua, Majorstua 26. oktober. Arrangementet ble
fulltegnet (21 deltakere) på kort tid.
Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Vi har nå 82 enkeltmedlemmer og 33
familiemedlemskap, dvs. 148 medlemmer når vi regner med to personer pr.
familiemedlemskap. Hovedtyngden av medlemmer har adresse i Oslo og Akershus. Klubben
har medlemmer i ytterligere 11 av landets fylker, samt to medlemmer i Sverige og to i
Nederland.
Styret gjennomgikk et første utkast til årsberetning til årsmøtet som skal holdes 30.
november i lokalene til bydel Grünerløkkas servicekontor. Klubbens valgoppsett ble også
diskutert og et par tekniske justeringer i det vil bli foreslått på årsmøtet.
Harstadklubben i Oslo har nå egen side/profil på Facebook, med henvisning til våre egne
nettsider. Harstadpostens høstnummer ble sendt ut medio september, bl.a. med en oversikt
over kiosker i Harstad på 1950-tallet.
En uoverensstemmelse mellom Internet Explorer 9 og Windows 64-bits versjon gjør at noen
av de som besøker klubbens nettsider får fram et åpent felt øverst, før tekst/innhold vises.
Dette kan avhjelpes ved å trykke på knappen ”Compatibility View” på øverste linje, til høyre
for feltet der www-adresser skrives. Egen melding om dette er sendt medlemmene pr. epost
og en tilsvarende forklaring ligger på nettsidene.

Referat fra styremøte 10. november 2011
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 6/2011:
Styret forberedte saker og dokumenter som skal legges fram og behandles på årsmøtet 30.
november. Møteinnkalling er allerede sendt ut til medlemmene. Årsberetningen er på det
nærmeste klar. Forslag til endringer/oppdateringer av klubbens vedtekter er klart.
Årsregnskapet for 2011 og forslag til budsjett for 2012 vil bli klart til årsmøtet. Det samme
gjelder forslag til valg.
Hurtigruta kommer ikke til Oslo i januar i år. Styret vil derfor kombinere årsfesten med den
årlige møljefesten. Aktuelt tidspunkt er månedsskiftet februar/mars. Sted er ikke klart ennå.
Neste utgave av Harstadposten er under forberedelse, med sikte på utsending medio
desember.
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