Styremøter 2017
Referat fra styremøte 24. januar 2017
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2017:
Styret planla opplegget og fordelte ulike oppdrag for den kommende møljefesten, fredag 11.
mars, kl. 18:00 i det samme selskapslokalet på Hovseter som i fjor. Det var enighet om ikke
å øke deltakerprisen, som dermed blir 400 for medlemmer og 450 for venner av klubben.
Invitasjonsplakat legges ut på nettsidene allerede nå, med påfølgende påminning når
festtidspunktet nærmer seg. Påmelding til styreleder Jan Kaarbø.
D/S Børøysund er fortsatt skadet og tar derfor ikke fjordturer i år. Styret vurderer å bestille
S/S Jomfruen, som vi brukte i fjor. Turen legges om mulig til siste halvdel av mai.
Styret diskuterte også annen utflukt, aktuelt alternativ kan være tur til Oscarsborg ved
Drøbak.
Styret vil også i år invitere til lutefiskaften, om mulig på Rorbua i oktober/november.
Den senere tids endringer i styrets sammensetning betinger oppdatering av registreringen av
klubben i Brønnøysundregisteret. Styret gjennomgikk prosedyrene for registreringen.
Referat fra styremøte 6. mars 2017
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2017:
Vel femti medlemmer og venner har meldt seg på til vinterens møljefest. Forberedelsene er
under kontroll. Det blir allsang, utloddning, quiz og rebus. Og selvfølgelig fisk og kake.
Styret har rekvirert S/S Jomfruen for en reketur på Oslofjorden lørdag 27. mai. (D/S
Børøysund er fortsatt skadet.)
Styret planlegger også besøk på Oscarsborg på ettersommeren, 26. august.
Klubbens økonomi er god.
Det er til nå betalt 2017-kontingent for vel femti enkeltmedlemskap og nærmere tretti
familiemedlemskap. Etternølere vil bli purret. Vi ønsker også nye medlemmer.
Referat fra styremøte 22. mai 2017
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2017:
Vel 50 medlemmer og venner har meldt seg på til vårens båttur på Oslofjorden lørdag 27.
mai med S/S Jomfruen.
Styret planlegger også besøk til Oscarsborg på ettersommeren. Datoen er flyttet fra 26. til
søndag 27. august. Vi kommer tilbake med opplysninger om reisemåter og reisetider, med
båt eller buss.
Klubbens økonomi er god. Harstadklubben har nå fått Vipps-avtale (106285) som vil gjøre
innbetaling av kontingent, deltakelse på klubbarrangementer etc. enkelt for de som har
begynt å bruke denne betalingsmetoden.
Det er til nå betalt 2017-kontingent for 62 enkeltmedlemskap og 33 familiemedlemskap.
Noen medlemmer synes å ha ”hoppet av”, men vi er glad for å ha fått inn noen nye.
Harstadklubben sommernummer planlegges sendt ut ca. 20. juni.
Referat fra styremøte 25. september 2017
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2017:
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Klubbens økonomi er nå meget god, etter at regnskapet for møljefesten i mars og reketuren i
mai er gjort opp.
Klubben har nå 64 enkeltmedlemmer og 34 familiemedlemskap. Dette er omtrent samme
medlemsstatus som for ett år siden.
Styret kunne konstatere at reketuren med S/S Jomfruen i mai, med 55 deltakere, var
vellykket, - gode reker, grei servering og godt vær. Utflukten til Oscarsborg i august var også
svært vellykket, takket være god guiding og fint lunsjbord og at gardemusikken og gardens
drillkompani og signalkorps hadde konsert og opptreden der samtidig. Bare synd at kun 12
medlemmer og venner var med på turen.
Det legges også i år opp til lutefiskaften, fredag 3. november på Rorbua. Melding vil bli lagt ut
på nettsidene og pr. epost når det nærmer seg.
Styret arbeider med å få til et besøk i Terbovens bunkers under Oslo Handelsgymnasium i
Vika på nyåret. Melding med tidspunkt m.v. vil bli lagt ut på nettsidene og pr. epost senere.
Styret planlegger igjen møljefest, også denne gang på Hovseter, sannsynligvis i første
halvdel av mars.
M/S Børøysund skal etter sigende kunne bli seilingsklar igjen til våren. Styret følger opp
dette, med sikte på en fjordtur med reker på forsommeren.
Harstadklubbens høstnummer sendes ut i denne uken.
Referat fra styremøte 27. november 2017
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2017:
Klubbens økonomi er for tiden god.
Klubben har nå 65 enkeltmedlemmer og 34 familiemedlemskap. Ca. ti medlemmer har ikke
betalt sin 2017-kontingent. Betalingsfristen for 2018-kontingent (samme pris som før) settes
til 15. februar. Det er åpent for betaling allerede.
Lutefiskaften ble avviklet på Rorbua 3. november med 26 medlemmer til stede.
Styret legger opp til besøk i Terbovens bunker under Oslo Handelsgymnas ved Solli plass
ca. 1. februar. Egen melding om dette sendes ut når tidspunktet er klart.
Det blir møljefest lørdag 3. mars i lokalene på Hovseter som vi har brukt de seneste årene.
Styret satser på reketur på forsommeren.
De populære klubbtreffene siste lørdag i måneden på Rorbua fortsetter selvsagt. Det blir
imidlertid ikke treff i desember og marstreffet flyttes til 24. mars (fordi siste lørdag i mars
havner på påskeaften).
Etter at vi nå har gått over til at årsregnskapet skal følge kalenderåret vil årsmøtene bli holdt
tidlig på nyåret. Vi kommer tilbake med innkalling, tid og sted.
Harstadklubbens julenummer planlegges utsendt medio desember.
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