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Styremøter 2012 
 

Referat fra styremøte 6. januar 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 1/2012: 

 

De første kontingentinnbetalinger for 2012 er mottatt (betalingsfristen er 1. mars).  

Harstadpostens julenummer ble sendt til alle medlemmer og til de med email-adresse som deltok på 

konfirmant- og klassejubileer i Harstad i sommer, med sikte på å skaffe nye medlemmer til klubben. 

Neste nummer av Harstadposten vil bli sendt ut medio mars.  

Den kombinerte års- og møljefesten avholdes fredag 2. mars kl. 1800 i Doktorgården på Lillestrøm, 

samme sted som fjorårets boknafeskfest. Påmeldingsfristen er satt til 27. februar. Prisen er 300 kroner 

for de som betaler 2012-kontingent og 400 kroner for andre. Se egen invitasjon. 

Harstadværinger som vurderer å delta på klasse- eller konfirmantjubileer i Harstad til sommeren 

oppfordres til å treffe hverandre på Harstadklubbens månedlige klubbtreff på Rorbua i løpet av 

vinteren og våren.  

Det meste av Harstadklubbens offisielle dokumenter er nå elektronifisert og arkivert på klubbens PC. 

 

Referat fra styremøte 23. februar 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 2/2012: 

 

Vel 40 medlemmer og venner har til nå meldt seg til årets møljefest på Doktorgården, Lillestrøm 

fredag 2. mars.  

Styret drøftet forberedelser til møljefesten og fordelte arbeidsoppgaver.  

Neste nummer av Harstadposten planlegges utgitt i andre halvdel av mars, dvs. i god tid før påske. 

Der vil bl.a. møljefesten bli omtalt i tekst og bilder.  

Styret vil prøve å få til en enkel tur på forsommeren, for eksempel en spasertur til og omvisning på 

Bogstad Gård.  

Styret vil i neste møte vurdere om det også i år skal arrangeres båttur med DS ”Børøysund”. 

Vi tar gjerne mot forslag om andre arrangementer.  

 

Referat fra styremøte 26. april 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 3/2012: 

 

Årets møljefest på Doktorgården i Lillestrøm sentrum 2. mars samlet 43 festdeltakere som syntes å 

være fornøyd med tilstelningen, lokalet og beliggenheten. Regnskapet for festen viste et mindre 

underskudd, som dekkes av klubbkassa.  

Til nå er det innbetalt 2012-kontingent for 54 enkeltmedlemskap og 29 familiemedlemskap, til sammen 

112 medlemmer når vi teller familiemedlemskap som to medlemmer. Vi venter fortsatt på innbetaling 

av 2012-kontingent fra en del etternølere som var medlem i 2010 og 2011.  

Styret vil arrangere vårtur/forsommertur, sannsynligvis i begynnelsen av juni. Aktuelle steder er, 

prioritert rekkefølge, Bogstad gård, Oscarsborg eller kyststien i Asker. Melding vil bli gitt på klubbens 

nettsider så snart tid og sted m.m. er avklart.  

Det blir båttur med DS Børøysund også i år. Sannsynlig tidspunkt er fredag 24. august.  

Neste nummer av Harstadposten planlegges utgitt medio juni. Redaksjonen tar gjerne mot innlegg fra 

medlemmer, f.eks. historier/opplevelser i oppveksten eller senere besøk i Harstad. 
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Referat fra styremøte 15. juni 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 4/2012: 

Klubben har også i år fått 1.500 kroner i bidrag fra Harstad Sparebank. 

Klubbens økonomi er for tiden godt tilfredsstillende. 

Juni-nummeret av Harstadposten er klart og sendes ut om få dager. Redaksjonen tar gjerne mot 

innlegg og bilder fra medlemmer, f.eks. om besøk i Harstad i sommer. 

Medlemsoversikten viser at det til nå er innbetalt 2012-kontingent for 61 enkeltmedlemskap og 30 

familiemedlemskap, dvs. til sammen 121 medlemmer når vi teller familiemedlemskap som to 

medlemmer. Medlemmer fra i fjor som ennå ikke har betalt årets kontingent, vil denne gang likevel få 

juni-nummeret av Harstadposten, sammen med en høflig påminnelse om innbetaling av 2012-

kontingenten.  

Årets vår-/forsommertur blir denne gang besøk på Bogstad Gård i Sørkedalen lørdag 16. juni. 

Nærmere 20 medlemmer har meldt seg på.  

Årets båttur med DS Børøysund er bestilt til fredag 24. august. Annonse legges ut på nettsidene nå, 

med en påminnelse pr. epost og post senere i sommer.  

 

Referat fra styremøte 16. august 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 5/2012: 

 

Klubbens økonomi er for tiden god. 

Medlemsoversikten medio august viser at det er betalt inn 2012-kontingent for 65 enkeltmedlemskap 

og 30 familiemedlemskap. Når vi teller hvert familiemedlemskap som to medlemmer, betyr det at 

klubben nå har 125 betalende medlemmer. Det er ca. 30 færre enn i fjor. Vi ser gjerne at også 

”etternølere” betaler 2012-kontingent, de vil da få Harstadposten og medlemspris på klubbens 

arrangementer (båtturen og lutefiskaftenen). 

Styret forbereder nå den forestående, årlige båtturen med DS Børøysund. Turen går fredag 24. 

august, med start kl. 1700 og retur fire timer senere. Hittil har 36 personer meldt seg til turen, og det er 

fortsatt plass til flere.  

Siste: Tre dager før seilingsstart fikk vi melding om at det var oppstått lekkasje i maskinrommet på 

DS Børøysund og at vår tur og alle øvrige turer i høst måtte avlyses. De påmeldte ble varslet 

umiddelbart.) 

Det har vært rolig på klubbens nettsider i ferietiden, men redaksjonen er snart i gang med å legge ut 

Harstad-stoff og annet. Vi mottar gjerne innlegg fra medlemmer, f. eks. om besøk og opplevelser i 

Harstad i sommer. Harstadpostens høstnummer planlegges gitt ut i siste halvdel av september.  

Det planlegges lutefiskaften i siste halvdel av oktober og årsmøte i slutten av november, - eksakte 

tider og steder kommer senere. 

 

Referat fra styremøte 13. september 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 6/2012: 

Klubbens økonomi er for tiden god. 

Klubben har nå 127 medlemmer (65 enkelt- og 31 familiemedlemskap, som telles som to 

medlemmer). Det blir lutefiskaften på Lofotstua onsdag 24. oktober kl. 1800. Medlemmer har 

førsteprioritet til plass, etter ”først til mølla”-prinsippet.  

Klubbens årsmøte avholdes torsdag 22. november kl. 1830, sted er foreløpig ikke avklart.  

Det er uklart om hurtigruta kommer til Oslo i januar slik at klubbens årsfest kunne avholdes om bord. 

Melding om dette kommer senere.  

Hålogaland Avis har et abonnementsopplegg, à la Grasrotandelen, der en andel av 

abonnementsprisen kan gå til en forening, for eksempel Harstadklubben, som bestiller selv kan føre 

opp. Avisen kommer ut to dager i uka og konsentrerer seg om stoff fra Harstad-området.  

Harstadpostens høstnummer blir utgitt om kort tid.  

 



Styremøter 2012 Harstadklubben i Oslo side 3 av 3 

Referat fra styremøte 1. november 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 7/2012: 

 

Klubbens økonomi er fortsatt god. 

Klubben fikk to nye medlemmer i september og har nå 129 medlemmer (67 enkelt- og 31 

familiemedlemskap, som telles som to medlemmer).  

Det var god fisk og god stemning da klubbens lutefiskaften på Lofotstua ble avviklet 24. oktober i 

Lofotstua på Majorstua med 19 deltakere.  

Klubbens årsmøte avholdes torsdag 22. november kl. 1830 i bydel Grünerløkkas lokaler i Markveien 

57, samme sted som i fjor. Forslag til valg av styremedlemmer og utkast til årsberetning er utarbeidet. 

Det blir årsfest lørdag 12. januar om bord på hurtigruta MS Midnatsol som vil ligge ved Akershuskaia. 

Nærmere detaljer om frammøtetidspunkt, pris etc. vil bli annonsert senere.  

Julenummeret av Harstadposten planlegges sendt ut medio desember.  

 

Referat fra styremøte 8. desember 2012 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 8/2012: 

 

Styret gjennomgikk opplegget for den kommende årsfesten lørdag 12. januar om bord på hurtigruta 

MS Midnatsol som da skal ligge ved Akershuskaia. Til nå er det 49 påmeldte til årsfesten. Det er 

fortsatt plass til flere. Påmelding kan skje til ”postmaster@harstadklubben.org” eller til Inger 

Andreassen, mobilnr. 995 67 779. 

Deltakerne er bedt om å møte kl. 1700. Selve årsfesten starter kl. 1730. Noen av de påmeldte har 

bestilt lugar for overnatting på båten og noen har bestilt billett til konserten som holdes om bord 

senere på kvelden. Lugarprisen er blitt noe høyere enn tidligere år. Klubben har likevel oppnådd 15 

prosent rabatt på lugarprisen.  

Julenummeret av Harstadposten vil bli sendt ut medio desember, denne gang med noen flere sider.  

 

 

 

 

 

 

 


