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Styremøter 2014 
 

Referat fra styremøte 10. januar 2014 
Her er hovedsakene fra klubbstyrets møte nr. 1/2014: 

Det blir skreimøljefest også i år. Festen holdes på samme sted som i fjor, Frogner menighetshus på 

Schafteløkken, Frogner, fredag 28. februar kl. 18:00. Egen innbydelse/plakat vil bli sendt til 

medlemmene og lagt ut på nettsidene. 

Klubben har 20-års jubileum i år. Det blir jubileumsfest fredag 23. mai i Oslo kongressenter i LO-

bygget på Youngstorget. Planleggingen er i gang og nærmere detaljer vil bli meddelt senere.  

 

Referat fra styremøte 24. februar 2014 
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2014: 

Til nå er det innbetalt 2014-kontingent for 62 enkeltmedlemskap og 28 familiemedlemskap. Det 

tilsvarer 118 medlemmer. I fjor hadde vi ca. 150 medlemmer, så det er noen ”etternølere”.  

Styret gjennomgikk forberedelsene til årets møljefest som er fredag 28. februar. 53 medlemmer og 

venner har meldt seg på.  

Styret gjennomgikk status i forberedelsene til klubbens 20-års jubileumsfest som er fredag 23. mai i 

Oslo kongressenter i LO-bygget på Youngstorget. Invitasjon etc. vil bli lagt/sendt ut etter neste 

styremøte i april.  

Styret vil arrangere tur i Ekebergparken i mai.  

Så snart det blir bart på skogsveiene, vil klubbens ukentlige spaser- og mimreturer bli tatt opp igjen, i 

år kanskje i alternative turområder, avhengig av medlemmenes interesse og preferanser.   

 

Referat fra styremøte 2. april 2014 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2014: 

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og gjør at noe av kostnaden med det forestående 20-

årsjubileet kan dekkes av klubbkassa. 

Til nå er det innbetalt 2014-kontingent for 65 enkeltmedlemskap og 31 familiemedlemskap. 

Det tilsvarer 127 medlemmer. Det er fortsatt noen kontingent-etternølere.  

Styret konstaterte at deltakerne på årets møljefest var fornøyd med maten og arrangementet.  

Styret gjennomgikk opplegget for klubbens 20-årsjubileumsfest som er fredag 23. mai i Oslo 

kongressenter i LO-bygget på Youngstorget. Invitasjon etc. vil bli lagt/sendt ut om kort tid.  

 

Referat fra styremøte 13. mai 2014 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2014: 

Klubbens økonomi er tilfredsstillende, også etter at regninger fra møljefesten i februar er 

betalt og det meste av jubileumsfesten i mai er forhåndsbetalt. 

Antall betalende medlemmer er økt til 139 (69 enkeltmedlemskap og 35 familiemedlemskap).  

Styret, sammen med toastmaster, gjennomgikk opplegget for klubbens 20-års jubileumsfest 

23.mai. 56 medlemmer er påmeldt.  

Den annonserte turen i Ekebergparken i mai ble avlyst pga. liten oppslutningen. Nytt 

turforslag vil bli vurdert etter sommerferien.  

Harstad Mandskor holder konsert i Folketeateret 30. mai og vil også synge under 

Harstadklubbens lørdagstreff på Rorbua 31. mai. 
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Så minner vi om at årets tur med Børøysund blir 22. august. 

 

Referat fra styremøte 14. august 2014 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2014: 

Klubbens økonomi er tilfredsstillende, også etter at regningene fra jubileumsfesten i mai er 

gjort opp. 

Antall betalende medlemmer er økt til 140 (70 enkeltmedlemskap og 35 familiemedlemskap).  

Styret har mottatt flere positive tilbakemeldinger om jubileumsfesten. Deltakerne var fornøyd 

med maten og musikken, både Jenny Jensens forrykende opptreden og Torgren Jacobsens 

behagelige spill. 

Børøysund-turen fredag 22. august står for døren. Det er fortsatt plass til flere påmeldinger.  

Den annonserte turen i Ekebergparken i mai ble avlyst pga. liten oppslutningen. Vi vil prøve 

igjen, og lodder herved stemningen for en slik tur en gang i første halvdel av september. 

Styret vil også i år arrangere lutefiskaften. Tid og sted blir meddelt senere. 

Klubbens årsmøte legges som vanlig til siste halvdel av november. Vi oppfordrer medlemmer 

til å møte opp, - tid og sted blir meddelt senere.  

Harstad Idrettslag/forball har igjen anstrengt økonomi. For de fotballinteresserte minner vi 

her om at det for tiden foregår kronerulling hjemme i Harstad. Bidrag kan sendes til HIL’s 

bankkontonr. som er 4730 10 75975. 

 

Referat fra styremøte 9. oktober 2014 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 6/2014: 

Klubbens økonomi er tilfredsstillende, også etter at regningene fra Børøysund-turen i august 

er gjort opp. 

Klubben fikk ett nytt medlem i høst, Antall betalende medlemmer er nå 141 (71 

enkeltmedlemskap og 35 familiemedlemskap).  

Styret har mottatt flere positive tilbakemeldinger om årets Børøysund-tur, bl.a. fra to Harstad-

venner som nå er bosatt i Luxemburg. De var meget godt fornøyd med turen og med å få 

treffe gamle kjente. 

Årets lutefiskaften holdes på Lofotstua på Majorstua mandag 27. oktober. Arrangementet er 

allerede fulltegnet. 

Klubbens årsmøte avholdes 20. november kl. 1800 i bydel Grünerløkkas lokaler i Markveien 

57. Vi oppfordrer medlemmer til å møte opp, både for å gi kommentarer til styrets arbeid og 

ideer til nye aktiviteter. 

 

Referat fra styremøte 5. desember 2014 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 7/2014: 

Klubbens årsmøte 2014 ble avviklet 20. november. I tillegg til styret møtte beklageligvis bare 

to andre medlemmer. Det sittende styret ble gjenvalgt. Det er ønskelig med nye krefter inn i 

styret ved neste årsmøte. Klubben trenger også tilskudd av yngre medlemmer.  

Innbetaling av medlemskontingent for 2015, kan gjøres allerede nå.  

Klubbens årsfest avholdes lørdag 10. januar på hurtigruta som da ligger ved Akershuskaia, 

se egen plakat/innkalling på klubbens nettside. Deltakerlista er lagt ut på nettsida og vil bli 

løpende oppdatert. Påmelding til årsfesten sendes som vanlig til Inger Andreassen på epost-

adresse: gunandre@online.no eller mobiltelefon: 995 67 779. 

mailto:gunandre@online.no
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Klubbstyret forbereder møljefest, og tar sikte på siste fredag i februar eller første fredag i 

mars. Nærmere beskjed om tid og sted for møljefesten vil komme så snart vi har fått avklart 

dato med kokkene nordfra. 

 

 

 

 

 

 


