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Styremøter 2013 
 

Referat fra styremøte 31. januar 2013 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 1/2013: 

 

Årsfesten 12. januar om bord på hurtigruta samlet 60 av klubbens medlemmer og gjester fra fjern og 

nær. Festen var vellykket tross liten plass i skipets salonger etter middagen.  

Ved utgangen av januar hadde ca. halvparten av 2012-medlemmene betalt kontingent for 2013. Vi ser 

gjerne at også ”etternølere” snarest betaler 2013-kontingenten til klubbens bankgironr. 

4730.66.98873. Oppfordringen kan også gjelde harstadfolk som ikke er medlemmer, men som fra tid 

til annen kikker innom våre nettsider.  

Styret er i gang med forberedelsene til årets møljefest som holdes fredag 1. mars i Frogner 

Menighetshus, Schafteløkken på Frogner. Påmelding gis til Inger Andreassen, mobilnr.: 995 67 779 

eller epost: gunandre@online.no. 

Styret diskuterte også mulige vårtur-steder. Dette kommer vi tilbake til litt lengre fram på 

ettervinteren/våren.  

Neste nummer av Harstadposten beregnes sendt ut like før påske. 

 

Referat fra styremøte 7. mars 2013 
Her er hovedsakene fra styremøte nr. 2/2013: 

 

Årets møljefest 1. mars på Schafteløkken på Frogner samlet 44 av klubbens medlemmer. Skreien, 

tilbehøret og Kvæfjordkaka var meget god, og serveringen gikk greit. Klubben hadde leid inn Harstad-

trubaduren Trond Trudvang. Han gjorde stor suksess og trivdes sammen med utflyttede 

Harstadværinger.  

Klubben har fått fornyet rabattavtalen med Thon Hotels. Avtalen gir klubbens betalende medlemmer 

rabatt på alle Thon-hotellene, se egen melding på nettsida. 

Det er fortsatt noen som ”henger igjen” med innbetaling av medlemskontingent for 2013, og vi minner 

om vårt bankgironr, 4730.66.98873. Vi ønsker også nye medlemmer velkomne. 

Styret planlegger en utflukt, sannsynligvis en spasertur, til våren/forsommeren. Tid og sted kommer 

senere.  

Neste nummer av Harstadposten vil bli klar før påske.  

 

Referat fra styremøte 25. april 2013 
Her er hovedsakene fra klubbstyrets møte nr. 3/2013: 

 

Til nå er det betalt årskontingent for 57 enkeltmedlemskap og 32 familiemedlemskap. Det tilsvarer 121 

medlemmer når vi regner familiemedlemskap som to medlemmer. Tidligere medlemmer som ”ligger 

etter” med kontingenten vil få et hint om det pr. epost. Klubbens bankgironr. er 4730.66.98873. 

Klubben inviterer til en vårtur rundt Bygdøy til fots lørdag 25. mai. Vi starter kl. 1100 fra 

parkeringsplassen ved idrettsbanene ved Sjølystveien. Interesserte bes melde seg til Tove Kristine 

Olsen, mobil 900 20 581.  

Det blir tur med DS Børøysund 30. august.  

Vi tar sikte på en sommerutgave av Harstadposten medio juni. 
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Referat fra styremøte 7. juni 2013 
Her er hovedsakene fra klubbstyrets møte nr. 4/2013: 

Klubben har nå 58 enkeltmedlemskap og 33 familiemedlemskap. Det tilsvarer 124 medlemmer når vi 

regner familiemedlemskap som to medlemmer. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. 

Klubben inviterte til en vårtur rundt Bygdøy til fots lørdag 25. mai. Det ble en fin spasertur i godt vær 

på rolige stier (og noen veier på slutten). Dessverre var det bare 12 deltakere på turen som endte på 

Rorbua. Der dukket det opp mange flere medlemmer som burde ha blitt med på den fine turen.  

Årets tur med DS Børøysund er avtalt til fredag 30. august, kl. 1730. Invitasjonsplakat blir nå lagt ut på 

nettsidene, med oppfordring om å melde seg på til Inger Andreassen, mobilnr. 995 67 779 eller 

gunandre@online.no.  

Sommerutgaven av Harstadposten sendes ut ca. 20. juni. 

 

Referat fra styremøte 5. september 2013 
Her er hovedsakene fra klubbstyrets møte nr. 5/2013: 

 

Klubben har nå 63 enkeltmedlemskap og 33 familiemedlemskap. Det tilsvarer 129 medlemmer når vi 

regner familiemedlemskap som to medlemmer. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. 

Årets tur med DS Børøysund 30. august, med 48 deltakere, synes å ha vært vellykket med godt vær, 

gode reker og høy stemning . 

Harstadklubben har 20-års jubileum i neste år. En komité er utpekt til å vurdere aktuelle tiltak. Ta 

gjerne kontakt med Jan Kaarbø, Tove Kristine Olsen eller Elsa Mikalsen dersom du har noe å foreslå. 

Årets lutefiskaften er bestilt på Lofotstua (som har plass til 21 gjester) til 29. oktober, se notis på 

nettsidene for påmelding.  

Det blir årsmøte 21. november. Styret ser gjerne at flere medlemmer møter opp da. 

Det tas sikte på møljefest i siste halvdel av februar og kanskje jubileumsfest i mai. 

Høstutgaven av Harstadposten planlegges sendt ut i slutten av september. 

 

Referat fra styremøte 16. oktober 2013 
Her er hovedsakene fra klubbstyrets møte nr. 6/2013: 

 

Etter en direkte påminnelse til ”trege” betalere fikk vi inn 12 kontingentbetalinger. Klubben har nå 70 

enkeltmedlemskap og 36 familiemedlemskap. Det tilsvarer 142 medlemmer når vi regner 

familiemedlemskap som to medlemmer. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. 

Det blir ikke årsfest på hurtigruta i januar, men klubben tar sikte på å arrangere møljefest omkring 

månedsskiftet februar/mars.  

Harstadklubben har 20-års jubileum i neste år. Det tas sikte på å kunne ha en jubileumsfest i Oslo i 

månedsskiftet mai/juni. I tillegg vil klubben oppfordre firmaer, institusjoner, kommunen o.a. i Harstad til 

å presentere Harstad i Oslo, f.eks. som en Harstadkonferanse e.l. til neste år.  

19 personer har meldt seg på til årets lutefiskaften 29. oktober.  

Det blir årsmøte 21. november. Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn forslag, ideér eller 

kommentarer til klubbens arrangementer, nettsider, Harstadposten o.a. Vi ser gjerne at medlemmer 

møter opp på årsmøtet. 

Høstutgaven av Harstadposten er sendt ut. Julenummeret planlegges sendt ut i slutten av desember. 

 

 


