Styremøter 2015
Referat fra styremøte 11. februar 2015
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2015:
Det er til nå betalt inn 2015-kontingent for 52 enkelt- og 19 familiemedlemskap. Vi minner
herved etternølerne om å betale medlemskontingent for 2015. Klubben tar selvsagt også mot
nye medlemmer.
Årets møljefest går av stabelen fredag 27. februar, kl. 1800. Festen holdes på samme sted
som i fjor, Frogner menighetshus på Schafteløkken. Til nå har nærmere 50 medlemmer og
venner meldt seg til festen. Det er fortsatt ikke for sent å melde seg, til Inger Andreassen
gunandre@online.no eller mobiltelefon: 995 67 779. Styret gjennomgikk forberedelsene og
fordelte arbeidsoppgaver.
Klubbens medlemstall har sunket noe de senere år. Det har også vist seg vanskelig å få
medlemmer til å påta seg styreverv. Noen mulige kandidater ble nevnt i møtet. Styret jobber
videre med saken.
Styret kunne konstatere at årsfesten i januar, med 50 deltakere om bord på MS
Trollfjord, ble vellykket. Forestående arrangementer er møljefesten 27. februar (som
nevnt over), kanskje en spasertur i Ekebergparken i mai/juni og den vanlige turen med
DS Børøysund i slutten av august.
Referat fra styremøte 22. april 2015
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2015:
Regnskapssaldoen er fortsatt tilfredsstillende, selv om møljefesten gikk med underskudd.
Antall betalende medlemmer er foreløpig lavere enn på samme tid i fjor. Styreleder vil purre
de som ligger etter med kontingenten.
Klubbens nettsider har vært ”nede” en tid, men er nå ”oppe” igjen etter at de nå er lagt over
på en annen server.
Noen av styremedlemmene har bedt om avløsning ved kommende årsmøte. Styret har satt
ned en valgkomité med Jan Kaarbø som leder og Odd Roald Lund som medlem.
Klubbstyret inviterer til spasertur i Ekebergparken tirsdag 2. juni kl. 1200. Frammøte ved
trikkestoppet ved Sjømannsskolen.
Årets tur med Børøysund blir lørdag 22. august.
Referat fra styremøte 8. juni 2015
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2015:
Etter purring er det innbetalt 2015-kontingent for 70 enkeltmedlemskap og 30
familiemedlemskap. Antallet er noe lavere enn i fjor.
Avtalen med Thon Hotels i Harstad om rabatterte priser er forlenget, vi venter bare på
underskriving. Rabatteringen gjelder imidlertid ikke i Festspilluka.
Etter at klubbens nettsider ble lagt over på en annen og bedre server, tok det litt tid før
redigeringstilgangen kom i orden, men dette er på plass.
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En valgkomité er i gang med å finne kandidater til å overta etter styremedlemmer som
ønsker avløsning.
Årets båttur med DS Børøysund er bestilt til lørdag 22. august. Egen invitasjon blir lagt ut på
nettsidene om kort tid.
Referat fra styremøte 2. september 2015
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2015:
Klubbens avtale med Thon Hotels i Harstad om rabatterte priser er fornyet.
Klubbens økonomi er tilfredsstillende.
Det har ikke vært inn- eller utmeldinger av medlemmer i sommer. Klubben har 70
enkeltmedlemskap og 30 familiemedlemskap.
Årets båttur med DS Børøysund måtte avlyses på grunn av lekkasje i dampkjelen.
Så snart det blir godt høstvær vil klubben invitere medlemmer og venner til spasertur i
Ekebergparken. Melding vil bli sendt ut på kort varsel.
Referat fra styremøte 14. oktober 2015
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2015:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende.
Det har ikke vært inn- eller utmeldinger i høst. Klubben har fortsatt 70 enkeltmedlemskap og
30 familiemedlemskap.
Det har ikke passet å arrangere spasertur i Ekebergparken i høst. Kanskje vil vi prøve igjen
til våren.
Noen av medlemmene i styret har sittet lenge i sine verv og ønsker avløsning. En utpekt
valgkomité jobber med saken og vil legge fram sin innstilling på årsmøtet.
Styret forbereder nå årsmøtet som skal avholdes onsdag 25. november kl. 18:30 i et
møtelokale hos bydel Grünerløkka i Markveien 57. Styret ser gjerne at medlemmer møter
opp på årsmøtet.
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