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         Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. 
 

Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi 

ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. 

Møtevirksomheten ble lagt på is frem til september 2014. 

 

Dette løste seg imidlertid ved det ekstraordinære årsmøtet i mai 

2014, da Eva Mathisen tok over som leder. 

       

         Etter ordinært årsmøte den 28. januar 2014 og ekstraordinært  

         årsmøte den 27. mai 2014 så ble det nye styret og øvrige tillitsvalgte  

         i styremøte konstituert som følger: 

  

        -  Leder      Eva Mathisen   

        -  Nestleder    Martin Vahl 

        -  Sekretær     Tore Lund 

        -  Kasserer     Svein Verningsen 

        -  Styremedlem    Kari Karlsen 

 

        -  Varamedlem    Erling Solheim 

        -  Varamedlem     John-Ivar Fjærlie 

 

  Revisor     Toralf Løvbakk 

       Audhild Ottesen 

 

 Valgkomite:    Johanne Pedersen 

              Tore Lund 

                     John-Ivar Fjærli 

             

 Medlemsutvikling har i perioden vært synkende. 

Arbeidsåret 2014 har dessverre igjen gitt oss synkende medlemstall.   

Ved årets start i 2014 hadde vi 117 betalende medlemmer og 1 

æresmedlem med fri kontingent, men ved årsskifte den 31. desember 

2014 hadde vi bare 93 betalende medlemmer.  Det er en tilbakegang 

på hele 25 medlemmer. Hovedgrunnen ligger nok i den usikkerheten 
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som oppstod om avdelingens fremtid, fordi vi ikke fikk valgt ny 

leder.   I perioden har vi fått 2 nye medlemmer, men 22 medlemmer 

har meldt seg ut eller har ikke betalt kontingenten for 2014 og 

dessverre har 5 av våre tidligere medlemmer gått bort i 2014.  Det er 

vårt æresmedlem Roald Larssen, Ivar Tennbakk, Per M. Grenlund, 

Bjarne Olsen og Harry Steffensen. 

 

 Virksomhet i perioden. 

 
Sentralt  
Det har i perioden kun vært kontakt med forbundet ifm oppdatering 

av situasjonen for FSF-Harstad og med kasserer via E-post for 

utveksling av medlemslister. 

          

Avdelingens vedtekter ble av årsmøtet i januar endret i samsvar med 

endring av basisvedtektene. Etter flere etterlysninger fikk vi 

vedtektene godkjent av forbundet i september 2014. 

 

 Lokalt          

Ved det ordinære årsmøtet i januar 2014 var det ingen som var villige 

til å påta seg vervet som leder. De øvrige styremedlemmene ble valgt 

etter forslag fra valgkomiteen. Det ble deretter valgt et arbeidsutvalg 

på tre medlemmer som skulle ivareta avdelingen frem til et 

ekstraordinært årsmøte kunne holdes og ny leder velges. Avdelingen 

ble lagt på ”is” og ingen medlemsmøter ble holdt i vårsesjonen. Uten 

ny leder ville avdelingen bli foreslått nedlagt på neste ordinære 

årsmøte i januar 2015.  Arbeidsgruppen kalte derfor inn til 

ekstraordinært årsmøte i mai og etter forslag fra medlemmene ble 

Eva Mathisen valgt til ny leder for FSF-Harstad for 2014.  Ordinær 

møtevirksomhet ble startet opp igjen fra september 2014. 

 

Styremøter 

Styret har avviklet tre styremøter i perioden. I tillegg ble det holdt et 

arbeidsmøte for å få ut post ifm påmelding til julemøte.  
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 Medlemsmøter 

Det er avviklet 3 medlemsmøter i høstsesjonen, i tillegg ble det 

avholdt årsmøte i januar og ekstraordinære årsmøte i mai. Mellom 25 

og 30 medlemmer har møtt opp på møtene. Julemøtet i november ble 

siste møte i 2014 og 42 fremmøtte medlemmer av 47 påmeldte fikk 

servert tradisjonell julemat, god drikke og god trekkspillmusikk. 

 

Foredragsholdere 

Av foredragsholdere i 2014 hadde vi følgende: 

 

Til det ekstraordinære årsmøtet i mai hadde vi representanter fra 

Helsebutikken i Harstad til stede og som orienterte om diverse 

helseprodukter og de hadde også en liten salgsbord hvor mange 

medlemmer fikk en god handel. 

 

I september fikk vi Harstad kommune ved Helse og 

Omsorgsavdelingen (Kjetil Bjørkelund) til å orientere om tilbud fra 

kommunen innenfor helse og omsorg. 

 

Forfatter og pensjonert offiser Harald Isachsen holdt i oktober 

foredrag om sin siste bok ”De risikerte livet”.  Et interessant foredrag 

fra krigens dager om harstad-folk som aktivt deltok i 

motstandsarbeidet under krigen. 

 

På julemøtet i november deltok 44 medlemmer og det ble servert god 

tradisjonell julemat.  Sven Larsen underholdt med trekkspill og 

Ansgar Berg stod for sangen under og etter julemiddagen. 

 

Materiell / kontorutstyr 

 Støtten fra vår vertsavdeling KJK har i perioden i hovedsak vært 

kontor og møtelokale. Vi ble i fjor tildelt en stor fargeskriver fra 

KJK, men den ble i vår tom for blekk. Nye blekkpatroner koster over 

tre tusen kroner, men selv etter flere forespørsler til KJK, så har vi 

ikke fått tildelt blekkpatroner til denne skriveren.   
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FLA har lagt om sin internett tilgang, noe som medførte at vi mistet 

internett på kontoret. Programvaren på kontorets PC er gått ut på dato 

og trenger oppdatering. Dette forventer vi at vår vertsavdeling vil 

støtte oss med i 2015.  

 

Styret klaget på at det ikke ble vasket på kontoret, men dette ser nå ut 

for å bli gjennomført etter avtale med KJK. 

 

Styret har kjøpt inn ny videokanon til erstatning for den gamle, dette 

ihht budsjettforslaget for 2014.  

 

Avdelingens database- og regnskapsprogram er snart gått ut på dato, 

og avdelingen har fått tilbud fra AlphaReg om oppgradering fra 

programversjon 11 til versjon 13 for kr. 2850.-.  Etter samtale med 

FSF sentralt så forstår en det slik at vi kan benytte database- og 

regnskapsprogram etter eget ønske. Vi vil derfor fortsette med 

versjon 11 inntil videre. 

 

 Økonomi        

Forbundet økte i 2014 medlemskontingenten med 50 kroner, fra 200 

til 250 kroner. Styret i FSF-Harstad foreslo ovenfor årsmøtet i 2014 

uendret kontingent på 300 kroner, men at rabatten til 

familiemedlemmene på kroner 50 skal opphøre.  Dette ble 

enstemmig vedtatt av årsmøtet. I motsatt fall ville familiemedlemmer 

ikke betalt kontingent lokalt, noe som styret mener er urimelig. 

 

FSF-Harstad har et forbruk på egenkapitalen på litt over kr. 10 000,  

men selv om årets resultat er negativt, så er avdelingens økonomi 

tilfredsstillende og regnskapet viser fortsatt en positiv egenkapital.  

 

Turer/Tilstelninger 

Ut fra den situasjonen avdelingen har vært i, så ble det ikke planlagt  

noen turer/utflukter  i perioden. 
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Grasrotandelen 

Avdelingen er registrert i Frivillighetsregistret og har 

organisasjonsnummer 999 093 310. Tildeling av tippemidler i 

perioden har vært basert på 7 medlemmer som gir sin andel til oss. 

I perioden har vi blitt tildelt endel kroner i tippemidler. Styret 

anbefaler sterkt at vi avslutter dette forholdet, da bruk av midlene 

ligger etter styrets syn utenfor formålsparagrafen for Grasrotandelen. 

 

 Andre verv 

Johanne Pedersen sitter som nestleder i Eldrerådet i Harstad og 

Hjørdis Bergsås er medlem. 

  

 Avslutning          

I perioden er det delt ut 14 oppmerksomhetsgaver til medlemmer 

som fyller år. Vårt æresmedlem Roald Larssen ville ha fylt 90 år i 

november, men gikk dessverre bort før vi fikk gitt ham gaven. 

 FSF-Harstad sendte derimot krans ved hans begravelse. 

 

Det nye året ser ut for å bli positivt for avdelingen. Vi har allerede nå 

fått tilbakemelding om medlemmer som ønsker å lede avdelingens  

arbeide videre i 2015. Årsmøtet avholdes tirsdag den 27. januar 2015 

kl. 1900 og i tillegg til vanlige årsmøtesaker vil det bli underholdning 

og servering av varm mat. 

 
 

 

 

 

        FSF-Harstad 
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