ÅRSMELDING
2017

Styrets årsmelding for 2017
Harstad profileringspool er en ideell organisasjon
som har som hovedformål å bidra til positiv lederog byutvikling. Dette gjøres gjennom involvering
i prosjekter som er i tråd med organisasjonens
visjon og verdier. Harstad profileringspool sin
administrasjon ligger i Harstad, og medlemmene er
i hovedsak fra Harstad. Årsmeldingen gjelder for
tidsrommet årsmøte til årsmøte, mens regnskapet
følger kalenderåret. Regnskapet viser en omsetning på 9.584.356 kroner, og et positivt årsresultat
på 475.981 kroner for perioden 1.1.2017 til
31.12.2017.
Årsregnskapet i Harstad profileringspool skal over
tid vise en balansert drift, og har ikke som mål å
bygge opp egenkapital. Fordi BAKGÅRDEN krever en
betydelig forskuttering av utgifter, og at inntektene i stor grad kommer etter at festivalen er over,
har styret likevel valgt å la egenkapitalen bygges
opp. Midlene øremerkes BAKGÅRDEN og videreføres
til neste års festival og dennes utvikling.
Foreningen har følgelig en positiv egenkapital pr.
31.12.2017 på 1.387.847 kroner.
Aktiviteten i 2017 har vært stor, og det har vært
avholdt 12 styremøter i perioden. I tillegg har det
vært avholdt en rekke møter i arbeidsgruppene for
hvert arrangement.

Utenlandstur, Gdansk.

Årets Poolmedlem, Line Ravn Munkvold.

Styret har bestått av Kristine Drechsler Hansen
(leder), Jan Santocono (nestleder) (til 31.12.2017),
Cathrine Berg, Line Ravn Munkvold, Øystein Sagen,
Jan-Arne Kristiansen og Jørn Heyerdahl.

Utenlandstur
Seire ved å dele-turen gikk til den historiske og
vakre byen Gdansk i Polen. 34 deltakere bodde på
Hotell Gdansk, lokalisert i hjertet av en by som
også bød på fantastisk arkitektur, sjarmerende torg
og historiske monumenter.

travel hverdag som bedriftseier og driver. Vinneren
fremstår som svært ryddig og etterrettelig, og har
evnen til å bruke utestemmen når det er nødvendig.
Vinneren er positiv, arbeidsom og fremoverlent,
noe som i disse dager med Harstad sentrum litt på
felgen, er svært gode egenskaper. (…) Vinneren er
effektiv, engasjert og kreativ, og det gir seg utslag
på suksessen i egen bedrift og inspirerer andre til
Seire ved å Dele. Det er også gledelig at vinneren er
representant for neste generasjon i Poolen, og da
har vel alle gjettet at Årets poolmedlem for 2017 er
Line Ravn Munkvold fra Lykke & Lukas.

Harstad profileringspool har pr. 31.12.2017 hele 70
medlemsbedrifter.

Oppmøtet og klimaet har vært meget godt. I 2017
har styret videreført arbeidet fra 2016.

Aktiviteter, nettverk og
produksjoner

Styret har jobbet med å fornye og spisse kvaliteten
i hver enkelt produksjon. I tråd med målene til
Harstad profileringspool – tørre og ville nye ting og
å lage attraktive opplevelser – har vi sørget for at
våre produksjoner innfrir disse målene.

En av Harstad profileringspools bærende idéer er å
skape gode arenaer for nettverksbygging, informasjon og kompetanseoverføring. I 2017 har vi lagt
til rette for dette ved å arrangere følgende produksjoner:

Næringsutvikling i Harstad har vært et fokusområde for styret i 2017. Styret i Harstad profileringspool har gjennomført flere samhandlingsmøter med
Harstad kommune, Harstadregionens næringsforening og Kunnskapsparken Nord.

Frokostmøter
Det har vært arrangert seks frokostmøter i løpet
av året, inklusive påske- og julefrokosten. Vi har
fokusert på byutvikling, og innlederne har holdt
en rekke interessante og lærerike foredrag. Det har
vært god oppslutning om frokostmøtene, som i
snitt har samlet et sted mellom 50 og 60 representanter fra medlemsbedriftene.

Styret i Harstad profileringspool har også hatt
samhandlingsmøter med styret i Harstadregionens
Næringsforening for å kartlegge hvem som fyller
hvilke roller i Harstad, samt potensielle samarbeidsplattformer.
Harstad profileringspool har i 2017 oppnådd en stor
milepæl ved den første ansettelsen i foreningens
historie da Jan Santocono ble ansatt som festivalog eventsjef fra 1. desember.
Regnskaps- og budsjettkontroll har i perioden vært
god og styret har kunnet fokusere på innhold,
produksjon og kvalitet.
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Frokostmøte, Thon.

Eurojuris Nord var vertskap for frokostmøtet i
september. Det er fortsatt ønskelig at medlemmene
stiller opp som vertskapsbedrifter. Møtene kan
gjerne avholdes i bedriftens egne lokaler. Det er
likevel ikke noe i veien for at medlemmer som ikke
har stor nok plass i egne lokaler er vertskapsbedrifter. Andre lokaler kan benyttes i stedet. Medlemsbedrifter som ønsker å være vertskap, eventuelt
huse frokostmøter, oppfordres til å ta kontakt med
styret.
Ansvarlig fra styret: Øystein og Cathrine.

Lørdag 29. april var det klart for fagdag med Kurt
Knudtsen i Ledelse i Nord. Tema for dagen var ”Bli
en bedre leder”, og vi fikk et fantastisk seminar i
form av foredrag og flere gode øvelser. Vi avsluttet
fagdagen med lunsj på hotellet, og hadde resten av
dagen til fri disposisjon.
Søndag var satt av til utflukt. Vi startet med
en guidet tur til fots i Gdansk, før vi ble busset
videre, via den historiske Oliwa-bydelen, til Sopot.
Der spiste vi en nydelig lunsj på restaurant Nowy
Swiat, lokalisert i hovedgaten Monte Cassino. En
ekstra hyggelig vandring over strandpromenaden
tilbake til bussen gjorde denne utflukten til en
særdeles minnerik opplevelse.
Vi avsluttet programmet i Gdansk med en festmiddag på restaurant Tawerna. Mandag fikk vi nyte
noen timer med solskinn, før vi gjorde oss klar for
hjemreise.
Ansvarlig fra styret: Line og Jørn.
Årets Poolmedlem
Årets Poolmedlem 2017
Prisen for ”Årets poolmedlem” ble delt ut for 21.
gang. Juryen, som bestod av tidligere års vinnere,
kåret Line Ravn Munkvold fra Lykke & Lukas til
årets poolmedlem med følgende begrunnelse:
Årets Poolmedlem har et stort hjerte for Harstad
profileringspool sin visjon og verdier. Seire ved å
dele skaper et stort engasjement hos vinneren i en

Folk i Parken
Takket være et fantastisk samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, ble også 2017-versjonen av
”Folk i Parken” i Folkeparken en ubetinget suksess.
Harstad profileringspool ga studentene ved Praktisk
prosjektledelse oppdraget med å lage en familiefest
for alle ansatte i medlemsbedriftene og deres venner. Gjennomføringen av prosjektet var en del av
eksamensoppgaven til studentene, og arrangementet fant sted 9. mai 2017.
I Folkeparken ble det laget tre stasjoner: “Rockeulvens Rike”, “Oppdrag Ekko” og “Fantasia”, som alle
huset et mangfold av aktiviteter og opplevelser for
barn; ansiktsmaling og hårfiksing, instrumentverksted, hinderløype, zip-line, slakk line, fantasihjul,
klatrenett og naturstier. I tillegg ble det servert
boller, pølser med brød, glutenfri kransekake,
frukt, saft, kaffe, og annet godt.
Til tross for at det var store mengder snø i Folkeparken, noe som gjorde riggingen mer utfordrende
enn tidligere år, ble Folk i Parken et fantastisk
arrangement.
Vertskapet/studentene gjorde en fabelaktig jobb,
og vårt inntrykk var at om lag 1.000 små og store
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Folk i Parken.

Sommertur.

BAKgården.

deltakere fikk en innholdsrik ettermiddag i Folkeparken.

restauranten til Scandic, der det ble servert tapas
og god drikke. Den musikalske overraskelsen i
år var Vazelina Bilopphøggers, og karene leverte
varene med et intimt talkshow.
Ansvarlig fra styret: Jørn.

leggingen for så mange mennesker krever omfattende planlegging. Her kommer vår enestående
stab inn. 24 frivillige har jobbet gjennom hele året
for å planlegge og tilrettelegge for at vi alle skulle
få den optimale festivalopplevelsen. Staben har
vært på sitt aller beste i år. De har lagt forholdene
til rette slik at våre 230 frivillige har hatt meningsfylte oppgaver, 106 forskjellige vaktoppsett over 7
dager sier sitt, samtidig som de selv har jobbet som
helter dag og natt.

Vi takker for tre flotte samarbeidsår med UiT Norges arktiske universitet, og ønsker studiet Praktisk
prosjektledelse lykke til med nye prosjekter.
Ansvarlig fra styre: Line.
Sommertur
Årets sommerproduksjon startet – ikke overraskende – på Grandtrappa. Denne gangen gikk vi
rett over gata og inntok en aperitiff på den nye
terrassen til Bar Harstad. Turen fortsatte deretter med buss til Trondenes, der vi vandret «Stien
langs sjøen» i retning Trondenes historiske senter.
Underveis fikk vi et musikalsk tubainnslag fremført
av Per Ove Kjærem, og en opptreden ved sol- og
vindhuset av vår kjære bypoet Ketil Eilertsen. På
kaia ved Trondenes historiske senter ble det gjensyn med «Knektan», som fremførte forestillinga
«Soga om Asbjørn Selsbane». Turen gikk videre til
Geir Samuelsens «Galleri Vika», der vi fikk omvisning og sprudlevann. Det endelige målet for turen
var Aktiv Events sin lavvo på Aunfjellet. Kokken
Halvar Ellingsen fra Sigerfjord sørget for nydelig
mat tilberedt i kokegrop. Mat og drikke ble inntatt
i lavvoen rundt et stemningsfullt bål, og Knut Erik
Østgård, vokalist og gitarist i bandet «Return»,
sørget for underholdning til avec-en med en rekke
gamle hits.
Ansvarlig fra styret: Jørn og Line.
BAKgården vorspiel
Lørdag 19. august kl. 17.00 var det klart for det
tradisjonelle vorspielet til BAKGÅRDEN. Festivalens
sponsorer og medlemmer i Harstad profileringspool
inviteres til en festlig sammenkomst før finale
dagen i BAKGÅRDEN. Også i år valgte vi å møtes i
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BAKGÅDEN 2017 med nye rekorder!
For 9. gang har vi arrangert festivalen BAKGÅRDEN
til glede for store og små i hele regionen. Vi satte
oss nye mål og vi satte nye rekorder!
• 7.700 solgte billetter – ny rekord
• 230 frivillige – ny rekord
• 8.745 timer er lagt ned for å lage BAKGÅRDEN
2017 – ny rekord
• 10.000 besøkte BAKgårdsmarkedet – ny rekord
• 106 forskjellige vaktoppsett fordelt på 24 timer i
døgnet i en hel uke.
• 74 ulike leverandører – ny rekord
• 460 BAKgårdshelter, artister, leverandører og
utstillere var involvert i BAKGÅRDEN.
• Totalt besøkte 17.000 personer BAKGÅRDEN – ny
rekord!
I tillegg utvidet vi BAKgårdsmarkedet og brukte
større deler av byen.
Lørdag formiddag var det så mye folk i Harstad
sentrum at vi fikk klager på at det var for trangt.
Vi videreutviklet også familiearrangementet.
Sammen med Harald Troøyen laget vi vår egen
barnemusikal, Bakgårdskatter, med egne katte
sanger og en egen kattedans. Dette ble en stor
suksess for 1.000 små og store som fikk oppleve
bakgårdskattene Mirre & Max.
I en hel uke var vi en av regionens største bedrift.
Fra én person i fast stilling til over natta å bli en
organisasjon som involverer nesten 500 frivillige,
artister og leverandører. Organiseringen og tilrette-

Uten våre stolte sponsorer klarer vi heller ikke å
lage BAKGÅRDEN: Årets sponsorer har bidratt med
nesten 1,7 mill. kroner. Dette gir festivalen en
solid grunnmur. En stor takk til dem alle: Diamant
sponsor Harstad Sparebank. Gullsponsorene OBS!
og Harstad Tidende. Sølvsponsorer DNB, Sparebank1 Nord-Norge, PEAB Nilsen og Haukland, Aker
BP, Nordic Gruppen, Berg-Hansen, Hålogaland
Kraft, Byggmakker Per Strand, Harstad Elektro, B
 ar
Harstad, Østbø, Byggesystemer, El. Installatøren,
LO Stat og Oris Dental. I tillegg har vi fått støtte
fra Harstad kommune og Troms Fylkeskommune.
En stor takk for lånet av bakgården til gårdeierne
Lind Eiendom, Elsa Santocono, Bjørn Rasch Tellefsen, Petre AS, Edvin Torbergsen og Knut A. Hofsøy.
Takk til alle artistene som sørget for musikalske
høydepunkter! Takk til alle som stilte ut på markedet og var med på å lage tidenes største BAKgårdsmarked. Det myldret av folk og det går lovord om
festivalen og markedet langt utenfor regionen vår.
Takk til byens befolkning som er med på å skape
bolyst og byutvikling med sin deltakelse på BAKGÅRDEN.

Professor og sosiolog ved NTNU, Aksel Tjora,
forteller dette om festivaler som BAKGÅRDEN:
• BAKGÅRDEN er med på å endre blikket folk har
på seg selv, og på sin egen by.
• BAKGÅRDEN bidrar til at vi opplever byen vi bor
i som levende.
• BAKGÅRDEN bidrar til at vi opplever en brusende
fellesskapsfølelse.
• BAKGÅRDEN er med på å bygge stolthet og
tilhørighet til egen by.
• BAKGÅRDEN er med på å bygge byen som merke
vare.
• BAKGÅRDEN skaper bolyst og er byutvikling på
sitt aller beste.
BAKGÅRDEN blir omtalt som det mest spennende
og positive som skjer i regionen og appellerer til
hele befolkningen. Sammen bygger vi en stolthet til egen by som vi knapt har sett maken til
tidligere:)
Festivalsjef: Jan Santocono. Produsent: Børge Hoseth.
BAKgården LIVE
BAKgården LIVE var et nytt konsept i 2013. Konseptet går ut på å ta tak i attraktive artister som er
på turné og som oftest reiser forbi Harstad, og lage
konsert med de rundt på byens forskjellige scener.
I tillegg skal vi sette opp konserter med artistene
som hentes opp til Harstadkonferansen i stedet for
å sende de i retur etter konferansen.
I 2017 arrangerte vi den største BAKgården Live så
langt med Highasakite som trakk smekkfullt hus
i Nordic Hall. Konserten var helt utsolgt og 550
billettinnehavere gledet seg stort. Highasakite er
et band vi lenge har forsøkt å få til Harstad og det
ble en meget flott konsertopplevelse for alle som
var så heldig å få billett.
Festivalsjef: Jan Santocono. Produsent: Børge Hoseth.
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BAKgården LIVE, Highasakite.

Høstproduksjon
Årets høstproduksjon gikk av stabelen 27. oktober.
Oppmøtet på Grandtrappa, med påfølgende vandring til pop-up-butikken ”Made in Harstad” i gågata for å vise at det var blåst liv i en del nedlagte
butikklokaler i sentrum. Tapas levert av Umami
ble fortært, og sprudlende drikke ble inntatt mens
Veronika Melå fortalte om konseptet. Etter omvisningen gikk vi til Bark, hvor det ble servert mere
tapas og drikke. Så bar det ut i gågata igjen, og
inn i de nye lokalene til galleriet ”Outsiders art”,
der Simone Rossner fortalte om utstillingene og
hvordan de jobber. Her var det også god mat, levert
av Umami. Etter besøket i galleriet, ble gjestene ledet opp til frimurerlosjens lokaler. Her ble vi ønsket
velkommen av losjeleder Kristian Halvorsen.

Derfor tenner vi det spektakulære lyset i TV-tårnet
og lys i Generalhagen hvert eneste år.
Vi ønsker alltid å videreutvikle våre konsepter.
Derfor arrangerte vi for første gang en stemningsfull lysmarsj med fakler, som gikk fra X-tra på Sama
og opp til TV-tårnet. Selv om været var dårlig,
ble det et veldig bra oppmøte. Over 100 personer
deltok, og de fikk servert varm drikke, pepperkaker
og nybrente mandler ved foten av TV-tårnet. Dette
ble ei flott markering som gjør hele konseptet enda
mer magisk. Det varmet å se glade barneansikt som
strålte, etterfulgt av jubel da TV-tårnet ble tent.

Høydepunktet med denne produksjonen var at
maten ble servert av Bark og Umami. I beste Seire
ved å dele-ånd sørget de to medlemsbedriftene for
en uforglemmelig gourmetopplevelse. Toastmaster
og vin-ekspert Eirik Vollen hadde med egne viner,
og serverte en historisk reise i vinens verden.
Underholdningen stod selveste Knut Erik Sundquist
og Atle Sponberg på fiolin. De tok oss med på en
klassisk historiereise med humoristisk vri. Et forrykende show. Etter en hyggelig aften avrundet vi
med mingling på Thors.
Ansvarlig: Jørn og Line.

Takk til bedriftene som har bidratt:
DNB, Harstad Tidende, Caverion, Coop Nord, Jobzone Harstad, Toma Harstad, Hinnstein, Fargerike
Interiør, Vizuelli, SpareBank 1 Nord-Norge, Adecco,
Berg Hansen, Klinikken ved havet, Norwegian
Welding Company, Advokatfirmaet Finn, Scandic
Hotel Harstad, BDO, Thon Hotell, Scan Mark Norge,
Harstad Sparebank, Marios Musikk, Sjøkanten
Senter, SpaSpa by Mikkelborg, Kanebogen Senter,
Umami, Mon Ami, Salto Bysenter, Pibo Opptikk,
Vakre Vene, Harstad Helsebutikk, Byggesystemer,
Torvet Tannlegesenter AS, Bark Spiseri & Bar, A3
Arkitektkontor, Elkjøp Norge avd. Harstad, Møbelringen, Christensen Transport, Aktiv Media, Noweco
Eiendom, Østbø, Haukebøe Transport, Chili, ISS,
Hageland Nathanielsen, Revigo, EiendomsMegler 1,
Bonord, Nathanielsen Begravelsesbyrå, Seaworks,
Nergård Havfiske, Serit IT Partner, Harstad kommune og Byggmakker Per Strand.
Ansvarlig fra styret: Jan-Arne.

TV-tårnet og Generalhagen
Det blir aldri ordentlig jul i Harstad uten lys i TVtårnet. TV-tårnet var første gang opplyst i 2006.
I 2013 overtok Harstad profileringspool ansvaret
for å drifte belysningen av tårnet. Vi har som mål
å skape positiv byutvikling. Gjennom vår visjon,
Seire ved å dele, ønsker vi å skape attraktive
opplevelser for regionens befolkning og næringsliv.
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TV-tårnet.

Foto: Arne Widding.

Takk til våre samarbeidspartnere: Marios Musikk,
Hålogaland Kraft, Byggesystemer, Hålogaland Kraft
Bredbånd, Relacom og Telenor.

Generalhagen.

Seire ved å dele-skolen
Seire ved å dele-skolen har som mål at alle de
5.000 ansatte i Pool-bedriftene skal få mer informasjon og eierskap til Harstad profileringspools
visjon, verdier og mål. Medlemmene bør trenes
opp til å delta aktivt og bruke den informasjonen
som fremkommer på våre arenaer. Det er viktig å
bygge relasjoner som både kan bety mer omsetning, økt samarbeid og mer kunnskapsdeling.
Denne kunnskapen om arenaadferd og kommersiell
relasjonsbygging skal også kunne brukes i andre
sammenhenger der profileringspoolens medlemmer
er til stede.
Det er Rolf Olsen som kjører skolen i de enkelte
bedriftene. Så langt har 17 bedrifter gjennomført skolen. Vi har et hårete mål om at samtlige
medlemsbedrifter i Harstad profileringspool skal
gjennomføre skolen.

I gjennomføringen får vi et tilbakeblikk i Harstad
sin historie og frem til i dag. Vi får ta del i mange
historier om personer som har gjort en forskjell. På
denne reisen er det mange eksempler på b egrepet
«seire ved å dele», og hvor viktig dette er, og
har vært, for å lykkes. Skolen tar også for seg
bedriftens situasjon og dermed blir det engasjerte
deltakere.
Det er kommet svært mange positive og gode ideer
tilbake til styret fra de enkelte gjennomføringene.
Disse tilbakemeldingene vil styret jobbe videre
med. I tillegg har de enkelte bedriftene fått frem
mange interne saker som de selv kan jobbe videre
med og få i gang interne prosesser.
Skolen passer for alle bedrifter uansett størrelse og
mindre bedrifter kan slå seg sammen.
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SEIRE
DELE
VED Å

Mennesker kan
løfte hverandre og
skape samarbeidsmirakler

SKOLEN

Esa Saarinen

Styret anbefaler alle medlemsbedrifter til å melde
sin interesse til styret slik at flest mulige får gjennomført skolen.
Vi vil oppfordre din bedrift til å investere 4-5 timer
på Seire ved å dele-skolen for å gjøre din bedrift
enda bedre, dine medarbeidere stoltere, omsetningen større og Harstad til et bedre sted å bo.
Ansvarlig fra styret: Jan-Arne.
Harstadkonferansen
Harstadkonferansen 2018 ble arrangert 19. januar
og hadde tittelen ”Together is Magic”. Programmet
bestod av ypperste foredragsholdere fra tre land
som innledet om rikets tilstand, digitalisering, sosiale media, byutvikling og ledelse- og kulturbygging. Den kunstneriske åpningen og avslutningen
ble besørget av Maria Henriette Nygård og Maria
Angelica Andreassen, samt Knut Erik Sundquist.
Konferansen var utsolgt og hadde hele 374 deltagere som i en fullsatt Nordic Hall fikk en flott og
inspirerende dag.
Konferansen hadde følgende foredragsholdere:
• Jan-Frode Janson – Konsernsjef i SNN
• Sverre Hurum – Konsernsjef i konsulentelskapet
Bouvet
• Henrik Aase – Norges beste og morsomste
• Olav Haraldseid – Om endringsledelse
• Ingvild Moen – En av Norges ledende eksperter
på sosiale medier
• Peer H. Kristensen – Direktøren for VisitAarhus
• Silvija Seres – Digital ekspert
• Putte Svensson Sahlin – Rebell og sosial entreprenør i særklasse
Vi er takknemlig og ydmyk over de gode tilbakemeldingene etter konferansen. En spørreundersø-
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kelse viser at deltakerne, på en skala fra 1-6, gir
Harstadkonferansen karakteren 5,26.
Harstad profileringspool takker innlederne, alle som
deltok, og ikke minst våre sponsorer: SpareBank1
Nord-Norge, Hålogaland Kraft, Harstad Tidende,
Hinnstein, Vizuelli, BDO Norge og Chili. Takk også
til Aktiv Media og AudioLight for teknisk gjennomførelse og Scandic Hotell Harstad for flotte fasiliteter. Takk til alle frivillige, produsentene Børge
Hoseth og Dag Erik Enoksen, prosjektleder Cathrine
Berg og ikke minst vår eminente programleder, Rolf
Olsen. Programkomiteen besto av Rolf Olsen, JanArne Kristiansen, Cathrine Berg og Børge Hoseth.
Ansvarlig fra styret: Cathrine.
Seire ved å dele-festen
Etter en vellykket konferanse åpnet vi igjen dørene
i Nordic Hall for Seire ved å dele-fest. Kulturskolens
dansere, under ledelse av Marianne Nordeng, åpnet
med et forrykende og spektakulært danseshow.
Kveldens toastmaster var komiker Gustav Nilsen.
Han fremførte en rekke parodier og flotte musikalske innslag. Før selve utdelingen av prisen, fikk vi
oppleve at Simon Dankertsen fremførte Pool-sangen
på en veldig vakker måte. Seire ved å dele-prisen
gikk til Line Ravn Munkvold og medlemmene reiste
seg med stående applaus til den verdige vinneren.
Etter flere innslag fra Gustav ble kvelden avsluttet med duoen Håkon William Skog Erlandsen
på saksofon og DJ Thomas Nellson. De kjørte et
sprudlende show som sette et flott punktum for en
strålende aften.
Ansvarlig fra styret: Jørn og Line.
Seire ved å dele-prisen
Seire ved å dele-prisen 2017 gikk til Line Ravn
Munkvold. Juryens begrunnelse:

Harstadkonferansen.

Harstadkonferansen.

Årets vinner er et type menneske som man instinktivt føler har noe ekstraordinært med seg, og som
man får ettertrykkelig bekreftet etter som man
lærer personen å kjenne. Vinneren har et brennende
engasjement for alt det som står sitt hjerte nært.
Sentrum og sentrumsutvikling har vært, og er ett
av flere hjertebarn. Gjennom sitt tidligere engasjement i næringsforeningen og nåværende i Harstad
profileringspool, har initiativene og kreativiteten fått
blomstre. Til beste for hele byen. Blant annet så vi
det gjennom forprosjektet ”julebyen” og en rekke andre mindre og større positive byutviklingsprosjekter.
Vi ser en lagspiller av rang, en som ser verdien av
det å stå samlet. Vi ser en naturlig leder i sammenhenger der man trenger å samle gode krefter for og
kunne løfte i flokk. En innertier i seire ved å delefilosofien. Vi snakker om et unik raust menneske, en
som unner alle rundt seg det aller beste, hele tiden.
Vinneren er god på å se de store linjene, jobbe strategisk og målrettet.

Patriotaften
”Hver gang vi møtes” gikk av stabelen 23. februar. Fra Grand-trappa gikk vi over gata til Bar
Harstad hvor vi hadde en liten quiz med spørsmål
om poolen, samt forventninger til kvelden. Etter
30 minutter var det bussavgang til Røkenes gård,
hvor vi gjentok ”hver gang vi møtes-konseptet.
Denne gang med Ola Bremnes som hedersgjest.
Han åpnet med sin egen låt ”Vi som bygger skip”.
Kvelden forløp med gode historier og spennende
tolkninger av Olas låter fremført av Simon Dankertsen, Runa Bergsmo, Sigrun Loe Sparboe, Bjørn
Tyldum og Hugo Stokkan. Martin Nordvik Olsen var
kapellmester for et strålende band. Også i år ble
kvelden dokumentert av Aktiv media. Røkenes gård
serverte en velsmakende buffet, og dette fungerte
flott under gjennomføringen.
Ansvarlig: Jørn og Line med god hjelp fra Martin
(Audiolight) og Ketil (Aktiv Media).

Når de nærmeste skal fremme vinnerens viktigste
egenskaper, benyttes begreper som: Tydelig, motiverende og samlende. Selvfølgelig har også årets
vinner vært avhengig av å ha med seg gode partnere,
medarbeidere og familie. Juryen vil spesielt berømme
vinnerens ektemann, og resten av familien, for å ha
lagt forholdene godt til rette for at hun får utnyttet
sine egenskaper til sitt ytterste, til beste for Harstadsamfunnet. Hun har vunnet priser før.
Juryen har besluttet, naturlig nok uten deltakelse fra
ett av jurymedlemmene, at vinneren av Seire ved å
dele-prisen 2017 er Line Ravn Munkvold.
Juryen bestod av Knut Ivar Mikalsen, KIM AS,
Mona Kristine Rosvold, Harstad Tidende og Eirik
Munkvold (Ikke deltatt), Berg-Hansen Nord-Norge.

Byutvikling på ulike arenaer
Vår visjon - “Seire ved å dele” - skal være fundamentet i alt vi gjør. Det handler først og fremst om
å skape bedre bedrifter, større innsats for fellesskapet og en mer attraktiv by. Dette samspillet har
også vært byutviklingsperspektivet vårt i 2016.
Harstad profileringspool har vel aldri stått sterkere
enn vi gjør nå. Og vi vet at arrangementene og
tiltakene våre – som blir mer og mer profesjonelle –
har positive ringvirkninger for byen vår:
• BAKGÅRDEN og markedet får byen til å syde av
mennesker hvert år. Det skaper trivsel, stemning
og penger i kassen for byens næringsliv. I tillegg
inspirer disse arrangementene, og gjør sitt til at
nye festivaler dukker opp på den lokale festivalhimmelen.
• Harstadkonferansen, med tidsaktuelle temaer
og foredragsholdere fra øverste hylle, gir oss
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Patriotaften.

•

•

•

•

inspirasjon til å tenke nye tanker som er med på
å utvikle både bedriftene og menneskene som
jobber og bor i byen.
Lysene vi tenner i TV-tårnet og Generalhagen
skaper stemming og stolthet i den mørkeste
tida av året. Den nye lysmarsjen er også med på
forsterke det gode helhetsinntrykket.
Nettverksarenaene vi tilbyr – som frokost
møtene, Seire ved å dele-turen til Gdansk,
Harstadkonferansen og kveldsproduksjonene
våre – gjør at vi blir bedre kjent med hverandre.
Det fører igjen til bedre samarbeid og åpner for
at vi kan dele mer kunnskap.
Folk i Parken, i samarbeid med UiT Campus
Harstad, gir studenter mulighet til å lære seg
å arrangere store arrangementer, som på sikt
vil gjøre at nye spennende arrangementer vil
komme. I tillegg er dette familiearrangementet
også en fabelaktig nettverksarena.
Seire ved å dele-skolen har som mål at de 5.000
ansatte i Pool-bedriftene skal få mer informasjon og eierskap til vår visjon, verdier og mål.
Og medlemmene må trenes opp til å delta aktivt
og bruke den informasjonen som kommer på
Poolens arenaer. Og til å bygge relasjoner som
både kan bety mer omsetning, økt samarbeid og
mer kunnskapsdeling. Denne kunnskapen om
arenaadferd og kommersiell relasjonsbygging
skal også kunne brukes i andre sammenhenger
der Poolens medlemmer er til stede.

Bedre samarbeid
Styret har hatt flere møter med Harstad kommune
og Harstadregionens Næringsforening for å avklare
våre organisasjoners rolle, slik at vi kan få på plass
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et enda bedre samarbeid. Dette har vi store forhåpninger til, for det er kun samarbeid som kan skape
resultater. Her ønsker vi å bli enda mer tydelige på
konkrete samarbeidsmåter og -prosjekter.
Ambisjoner for fremtiden
Byutvikling er et stort tema, som omhandler
veldig mye og som ofte er vanskelig å definere. Det
handler likevel om gjøre byen attraktiv for menneskene som bor og å tiltrekke oss andre spennende
mennesker. Byutvikling kan være å ruste opp gater
og byrom, utvikle nye bydeler, trivsel og bolyst.
Det kan også være å skape en mer miljøvennlig
by, skape spennende festivaler, legge til rette for
bedrifter og mennesker med store tanker, knytte
sammen næring og kultur, samarbeid med andre
regioner osv.

Styret i Harstad profileringspool.

Styret i Harstad profileringspool ønsker oss et mer
gjennomtenkt forhold til byutvikling. Vi etter
lyser en stor kraftfull visjon som vi alle kan samle
oss rundt. Og viktigst av alt: En visjon som leder
Harstad til gjennomtenkte og konkrete handlinger.
En slik kraftfull visjon har svært mange av byene
som har lykkes tatt på alvor. Et godt eksempel
på dette er Bodø, som gjestet både et frokostmøte
og Harstadkonferansen. Og vi ser jo selv hvor mye
positivt som er blitt skapt gjennom Seire ved å
dele-filosofien med visjon, verdier og tydelige mål.
Vi har stor tro på byen vår. Mye positivt skjer, men
den store utfordringen blir å samle alle krefter
rundt en felles plan. Vi i Harstad profileringspool
er klare til å samarbeide for å løfte byen vår enda
noen hakk opp. Det er derfor vi er til!
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Resultatregnskap 2017

Balanse pr 31.12.2017

Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Kontingenter
Harstadkonferansen
BAKgården
BAKgården LIVE
TV-tårnet/Generalhagen
Egenandeler og andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Styrehonorar ikl avgifter
Aktiviteter for poolens medlemmer
Harstadkonferansen
BAKgården
BAKgården LIVE
TV-tårnet/Generalhagen
Byutviklingsprosjekter
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
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2017

1 570 000
1 347 750
5 627 820
331 990
245 566
461 230
9 584 356

2

2

4
1
2

285 931
998 918
1 345 131
5 221 797
304 373
268 639
68 062
36 569
568 175
9 097 594
486 761

2016

1 585 000
1 324 826
4 932 328
0
154 158
701 900
8 698 212

269 737
1 135 676
1 214 756
4 837 005
0
262 808
340 181
32 461
589 171
8 681 797
16 415

Note

31.12.2017

31.12.2016

1

103 612
103 612
103 612

140 180
140 180
140 180

3

647 351
614 357
1 261 708
1 576 122
2 837 830
2 941 442

385 468
562 716
948 185
632 248
1 580 433
1 720 613

1 387 847
1 387 847
1 387 847

911 866
911 866
911 866

568 754

436 362

SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

264 626
720 214
1 553 595
1 553 595

72 205
300 180
808 747
808 747

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 941 442

1 720 613

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Hjemmesider
Sum immaterielle eiendeler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Forskudd arrangement
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

963
11 077
12 040
-10 781

1 153
11 045
12 198
-9 836

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT

475 981
0
475 981

6 579
0
6 579

ÅRSRESULTAT

475 981

6 579

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISPONERINGER

475 981
475 981

6 579
6 579

1 260
1 260

2 362
2 362

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

13

Noter 2017

Regnskapet er utarbeidet i hht. god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Medlemsbedriftenes egenandeler
knyttet til arrangementer føres som inntekter i samme periode som kostnadene til arrangementet føres. Medlemmenes
kontingenter føres til inntekt ved utfakturering, som foretas to ganger pr. år. Tilskudd til byutviklingsprosjekter kostnadsføres i p rinsippet når vedtaket er gjort. Se ellers note 1 vedr. andre driftskostnader. Årsregnskapet er forsøkt tilpasset
organisasjoner som ikke har økonomisk vinning til formål. Harstad profileringspool har virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven, og det benyttes forholdsmessig fradrag for inngående avgift knyttet til felles kostnader.

Note 1 – Avskrivning på varige
driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
- Avgang
Anskaffelseskost pr. 31/12

Hjemmesider
275 820
0
0
275 820

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
- Tilbakeført avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

135 639
36 569
0
0
0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12
Balanseført verdi pr 31/12
Prosentsats for ord.avskr

172 208
103 612
25-33

Note 2 – Annen driftskostnad

Pensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og
har pensjonsordning som oppfyller kravene etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon.
Styrehonorar
2017
2016
Honorar/godgjørelse til styremedlemmer 258 000 250 000
Annen driftskostnad består av porto/materiell og andre
kostnader som leie, honorarer, rentekostnader og gebyrer,
samt annonser.
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende
beløp:
2017
2016
Revisjon
25 850 24 675
Totalt
25 850 24 675

Note 3 – Kundefordringer
2017

2016

0

0

Samlede fordringer med forfall
senere enn ett år etter balansedagen

Lønnskostnader
Lønn og andre
godtgjørelser
Spesifisering av personalkostnader
2017
2016
Lønn
79 767
0
Arbeidsgiveravgift
27 931
0
Pensjonskostnader
1 297
0
Andre lønnsrelaterte ytelser
0
0
Totalt
108 995
0
Harstad profileringspool har 1 ansatt fra 1. desember 2017.
Det er ikke avtalt ekstraordinære sluttpakker eller opsjoner
hverken for noen i selskapets ledelse/ansatte eller for noen
i styret.
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Det er ingen avsetninger pr 31.12.2017

Note 4 - Byutviklingsprosjekter
Harstad profileringspool har i 2017 gitt støtte til følgende
byutviklingsprosjekter:
2017
2016
Arctic Moving Festival
0 25 000
Julefryd 2017
47 390 47 000
UiT - Folk i Parken
97 789 90 614
Seire ved å dele-skolen
68 062 180 881
BAKgården 2017
210 000 210 000
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16

17

Medlemsbedrifter
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Firma

Kontaktperson

Telefon

E-post

Firma

Kontaktperson

Telefon

E-post

Adecco Norge

Jahn-Edvard Thobiassen

90522071

jahn.thobiassen@adecco.no

Inko

Lisbeth Ringstad

90603239

lisbeth.ringstad@inkoas.no

Advokatfirmaet Eurojuris Harstad

Øystein Sagen

77002100

oystein.sagen@eurojuris.no

ISS Facility Services

Eva Figenschou

81555155

eva.figenschou@iss.no

Advokatfirmaet FINN

Morten Dragvik Elvevoll

98239647

morten@advokatfirmaetfinn.no

iTet

Lillian Mathisen

47285318

lillian.mathisen@itet.no

Aktiv Media

Ketil Norleif Eilertsen

77006666

ketil@aktiv-media.no

KIM

Knut Ivar Mikalsen

90173110

knut.ivar.mikalsen@gmail.com

Arctic Eiendom Harstad

Henning Eliassen

95945220

henning@arctic-eiendom.no

Kvæfjord Eiendom

Jonny Schanche Eivik

77022270 / 95155167

jonny.schanche.eivik@k-eiendom.no

AudioLight

Thomas Nordvik Olsen

90990262

thomas@audiolight.no

Lykke og Lukas

Line Ravn Munkvold

95161254

lineravnmunkvold@gmail.com

Bar Harstad

Bengt Markussen

97170706

bengt@barharstad.no

Marios Musikk

Trond-Daniel Kastnes Kvalvik

95705165

trond@marios.no

Bark Spiseri og Bar

Chanett Geitanger

40555550

post@bark.as

Mat av Vahl

Håkon Vahl

77012760

hakon@matavvahl.no

BDO

Steinar Kolbeinsen

77001900

steinar.kolbeinsen@bdo.no

Medkila Idrettslag

Reidar Grønbeck

41437900

reidar.gronbeck@medkila-il.no

Berg-Hansen Nord-Norge

Eirik Munkvold

77001680

eimu@berg-hansen.no

Nathanielsen Blomster

Remi Robertsen

91166077

bestilling@nathanielsen.no

Byggesystemer

Øyvind Eidberg

77019570

oyvind@byggesystemer.no

Neumann Bygg

Ida Vingerhagen

41561562

iv.harstad@neumann.no

Byggmakker Per Strand

Inge Torblå

91315403

inge.torbla@per-strand.no

Nordic Management

Knut-Eirik Dybdal

77003005

knut-eirik.dybdal@nordic.no

Caverion Norge AS

Bent Myhre

77057651

bent.myhre@caverion.no

Nordlysparken

Raymond Olsen

91718747

raymond@minoas.no

Chili Harstad

Jan-Roger Eriksen

77001480

jr@chiligroup.no

Norwegian Welding Company

Hans Peder Olsen

90695990

hans@noweco.no

Consto

Erlend Danielsen

47899989

Erlend.Danielsen@consto.no

PEAB Bjørn Bygg

Bård Hansen

77059070

baard@nilsen-haukland.no

Coop Nord Harstad

Stig-Jarl Jensen

77028900

stig.jensen@nord.coop.no

PRIVATmegleren Harstad

Eirik Jakobsen

94845260

Eirik.Jakobsen@privatmegleren.no

Diplom-Is

Rune Pedersen

2001

rune.pedersen@diplom-is.no

Revigo Harstad

Oddvar Teigland

95755218

oddvar@revigo.no

DNB Bank

Trond Hansen

3000

trond.hansen@dnb.no

Rolf Olsen Consulting

Rolf Olsen

91621120

rolf.olsen@roc.no

DNB Eiendom

Odd Sverre Holte

99155817

odd.sverre.holte@dnbeiendom.no

SAM Lekeland

Pål Sørvoll

91352144

post@samlekeland.no

E.A. Smith

Petter Dragøy

92699717

petter.dragoy@smith.no

Serit IT Partner

Knut Sletten

99287073

knut.sletten@harstad.serit.no

Eiendomsmegler 1 Harstad

Runar Bjørkelund

77000500

runar.bjorkelund@eiendomsmegler1.no

Sparebank 1 Nord Norge

Mona Slåtto Olsen

95745481

mona.slatto.olsen@snn.no

EL.Installatøren Harstad

Idar Brendmo

90102131

idar@elinstallatoren.no

SpareBank 1 Regnskapshuset

Trond Harila

95767586

Trond@snnregnskap.no

Fargerike interiør

Jørn Heyerdahl

97719650

jorn@farvegledeinterior.no

Statoil

Anne-Mette Fjærli

77045000

amf@statoil.com

Ford Harstad

Rune Husøy

77079666

rune@fordharstad.no

Sulland Harstad

Leif Gunnar Rørvik

91604542

leif.gunnar.rorvik@moller.no

Funn AS avd.Harstad

Trond Erlend Fjellå

90041521

trond.erlend.fjellaa@funn.no

Teknor

Torstein Broderstad

95045614

torstein@teknor.as

Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene)

Vegard Olsen

91602802

post@ludo-bar.no

Tequila Sports Beyond

Johnny Johansen

77062986

johnny@tequila.no

Gosh ScanMark Norge

Arne Grønning

77002500

arne@scanmark.no

Thon Hotels Harstad

Odd Kåre Pettersen

77000800

ok.pettersen@thonhotels.no

Harstad Elektro

Arild Albrigtsen

77040020

arild@harstad-elektro.no

Toma

Tore Johansen

77001170

tore.johansen@toma.no

Harstad Kulturhus

Ola Løkholm

77028100

direktor@harstadkulturhus.no

Totonor

Elisabeth Storvik Ingebrigtsen

77072500

elisabeth.ingebrigtsen@rikstoto.no

Harstad Sparebank

Frank Kulseng

77002800

frank.kulseng@harstad-sparebank.no

Umami Harstad

Kim-Håvard Larsen

95090911

post@umamiharstad.no

Harstad Tidende

Mona Kristine Rosvold

97050393

mona.kristine.rosvold@ht.no

Utenfor Allfarvei by Veronica Melå

Veronica Melå

93006846

forlaget@utenforallfarvei.no

Haukebøe Transport

Sverre Haukebøe

90193157

sverre@haukeboe.no

Vakre Vene

Richard Bendiksen

77061011

post@vakrevene.no

Hinnstein

Tommy Bendiksen

77016000

tommy@hinnstein.no

Vitalisklinikken

Merete Halsebø

41659514

merete@vitalisklinikken.no

Hålogaland Kraft

Bjørn Ludvigsen

77042500

bjorn.ludvigsen@hlk.no

Vizuelli

Ivar Kristoffersen

77001100

ivar@vizuelli.no

Hårny

Anniken Berg

77076606

anniken.berg@haarny.no

Østbø

Robert Søvik

40004950

robert.sovik@ostbo.no
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Historiske data

Årsprogram 2018

Stiftet: 14.2.93 av 13 bedrifter og Harstad kommune.
I dag: 70 bedrifter.

19. januar
Harstadkonferansen

Seire ved å dele-turer:
1997: Newcastle 2002: Nice
1998: London
2003: Paris
2000: Stockholm 2004: Dublin
2001: Middelfart 2005: Praha

2006: Tallin
2007: London
2008: Budapest
2009: Sicilia

Årets pool-medlem:
1997: Grete Wigen, Braathens
1998: Kjell-Helge Markussen, Norsk Iskrem
1999: Rolf Olsen, Nordic-hotellene og
Gunnar Berg, Bohus
2000: Bjørn Akselsen, Norsk Medisinaldepot
2001: Knut Ivar Mikalsen, Harstad Tidende
2002: Henry Arne Hansen, Harstad Tidende
2003: Frank Tore Lind, Seaworks AS
2004: Bjørn Birkeland, Telehuset
2005: Nina Christiansen, VIA Travel
2006: Steinar Kolbeinsen, BDO Noraudit
Stipendiet “Seire-ved-å-dele”:
1999: Steinar Hansen og Kjell Joachimsen
2000: Sverre Chr. Utvåg
2001: Ola M Løkholm
2002: Hålogaland Kraft
2003: Børge Ytterstad
2004: Geir Tore Hokland, Seaworks
2005: Marios Musikk
2006: Rolf Olsen
2007: Roanne O`Donnell
2008: Festspillene i Nord-Norge

2011: St Petersburg 2015: Toscana
2012: Bilbao		
2016: Edinburgh
2013: Bratislava
2017: Gdansk
2014: Lisboa

2007: Heidi Angell Berntsen, Høgskolen i Harstad
2008: Bent Myhre, YIT
2009: Jørn Heyerdahl, Fargerike interiør
2010: Jan Santocono, Marios Musikk AS
2011: Øyvind Eidberg, Byggesystemer
2012: Cathrine Berg, Hålogaland IKT
2013: Stig-Jarl Jensen, Coop OBS
2014: Kristine Drechsler Hansen, Averdi
2015: Trond Strøm Hansen, DNB
2016: Ketil Eilertsen, Aktiv Media
2017: Line Ravn Munkvold, Lykke & Lukas
2009: Steinar Nilsen og Sveinung Haukland,
Nilsen & Haukland AS
2010: Hans-Petter Schjelderup,
Childrens Burn Care Foundation
2011: Ola Eidberg, Byggesystemer
2012: Statoil
2013: Knut-Eirik Dybdal
2014: Ola Bremnes
2015: FMKN
2016: Ola Karlsen
2017: Line Ravn Munkvold, Lykke & Lukas

Tidligere styreledere:
1993: Vidar Haukebøe, Statoil
1994: Gunnar Berg, Bohus
1995-2004: Rolf Olsen, Nordichotellene
2004-2006: Knut Ivar Mikalsen, Yggdrasil Management AS
2007: Merete Klæboe, Idèsmia/Vidar Haukebøe, StatoilHydro
2008-2010: Bjørn Ludvigsen, Hålogaland Kraft
2010-2014: Bjørn Isaksen, Umoe, iTet AS
2014-2016: Trond Strøm Hansen, DNB
2016-2018: Kristine Drechsler Hansen, Averdi
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23. februar
Frokostmøte
23. februar
Patriotaften

TOGETHER
IS MAGIC

23. mars
Påskefrokost
12. april
Årsmøte Harstad profileringspool
10. - 13. mai
Seire ved å dele-tur til Wien
15. juni
Frokostmøte
15. juni
Sommertur
16. - 18. august
BAK-gården
7. september
Frokostmøte
26. oktober
Frokostmøte
26. oktober
Høstproduksjon
7. desember
Julefrokost
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Vedtekter:
§1: Harstad profileringspool skal bestå av bedrifter fra ulike bransjer som har interesse av byutvikling.
§2: Profileringspoolen skal ha som formål å fremme byutvikling og gjennom dette skape et større markedsgrunnlag for medlemmene.

Pool-sangen

Vi her i nord
Vi her i nord har et våpen på lur
levvanes lagra i minne
tufta på kysten sin stolte kultur
handle det om å vinne
gjennom å dele på det man har:
D‘e bedre å stå på en molo
sammen med flere å søng det du klar’
fremfør å sønge solo.

Nu e det vi som skal bane en vei
– det e det lett å glemme.
Det e så lett å gi opp å si nei
og la nån andre bestemme.
Vess man e flere som tør å si fra
og kommer frem ifra skapet
førr å servere et runganes ja
blir det umulig å tape.

De som kom før oss fra havet med fangst
vesste å gi av sin grøde
hausta i snykov og kuling og angst
– broderlig braut de brødet.
Hjelpsomme hender tok tak i lag
når man en båt skulle sette
ut med ei von om en gryanes dag
som kunne munna mette.

Vi her i nord veit at dele du ditt
om det e stort eller lite
får du tebake en større profitt
enn du på forhånd kan vite.
Gir du din stemme te sånn poesi
og søng det sammen med flere
– da først har livet en markedsverdi
som du kan profilere.

§3: Medlemsskap i profileringspoolen koster kr. 25.000,- for A-medlemmer, og kr. 15.000,- for B-medlemmer.
Alle medlemmene forplikter seg til toårig medlemsskap. B-medlemsskap kan ikke inngås av bedrifter med
mer enn 4 årsverk.
§4: Styret kan ekskludere et medlem dersom det over tid opptrer i strid med HPP’ visjon, misjon, verdier og
mål. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en slik måte at HPP’s omdømme svekkes. Styret kan
også ekskludere et medlem dersom oppgjør relatert til medlemskontigent og/eller deltakelse i ett eller flere
av HPP’s produksjoner går til inkasso. Eksklusjon skal ikke foretas uten at partene har vært i dialog. Styrets
vedtak kan ankes til Årsmøtet.
§5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i poolen. Poolen ledes av et styre på syv
representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at
fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år.
Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) på tre styrerepresentanter som forestår driften mellom styre
møtene. Styreleder skal alltid være med i AU. Styret leder virksomheten i poolen, og tar opp nye medlemmer
ved enstemmige vedtak. Ved uenighet kan mindretallet kreve ekstraordinært årsmøte.
§6: Det ordinære årsmøtet skal hvert år innen utgangen av mars behandle:
1. Styrets årsberetning. 2. Regnskap. 3. Innkomne forslag. 4. Valg av styre. 5. Fastsettelse av styrehonorar.
6. Valg av valgkomité på tre medlemmer. 7. Valg av andre tillitsmenn.
§7: Vedtektsendringer kan gjøres både på ordinære og ekstraordinære årsmøter. Forslag om slik endring må
være styret i hende fire uker før årsmøtet og være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet kunngjøres ved skriftlig informasjon til medlemmene.
§8: Poolen kan oppløses ved 3/4 flertall på årsmøte. Eventuelle midler som poolen disponerer ved opp
løsning, skal tildeles ett eller flere veldedige formål.
§9: Sikkerhet under Profileringspoolens arrangementer:
«Harstad profileringspool skal ha fokus på sikkerhet i alle faser og leveranser under sine produksjoner og
arrangement. Dette innebærer at Harstad profileringspool skal bruke leverandører og medarbeidere som har
sikkerhet i fokus og forstår at det er viktig å tenke sikkerhet».

Instruks for valgkomiteen:
A: Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år av
gangen.
B: Valg av valgkomiteen skjer ved flertallsvalg.
Valget kan skje skriftlig eller ved håndsopprekning
etter vedtak av årsmøtet.
C: Forslag til ny valgkomité legges frem av valgko
miteen.
D: Valgkomiteens formann velges av årsmøtet.
E: Ingen kan sitte i valgkomiteen for mer enn 3 år
av gangen (gjenvalg for 1 år).
F: Valgkomiteen skal senest 2 uker før årsmøtet gi
sin innstilling til styret som sender innstillingen ut
sammen med de øvrige årsmøtepapirene.

G: Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, evt.
daglig leder og medlemmer for å utarbeide sin inn
stilling til årsmøtet. Valgkomiteen tar selv initiativ
til slike møter eller kontakter.
H: Årsmøtet skal påse at valgkomiteen har en
fornuftig balanse i forhold kompetanse, mangfold
og uavhengighet. Poolens historie, visjon, verdier og
målsettinger skal danne utgangspunkt for valgkomi
teens arbeide.
I: Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes
krav om likestilling.
J: Valgkomiteen skal også årlig ta stilling til styrehonorar som legges frem på årsmøtet.

Instruks for Seire ved å dele-jury:
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1. Juryens oppgave er å bruke gjeldende retningslinjer for å identifisere en vinner av prisen som
årlig utdeles i forbindelse med Harstadkonferansen.
Begrunnelsen skal dokumenteres skriftlig.

3. Medlemmene velges for ett år av gangen, og
maksimal funksjonsperiode er 5 år.

2. Juryen skal bestå av 3 medlemmer og velges blant
ansatte i Harstad profileringspool sine medlems
bedrifter.

5. Juryen skal senest 4 uker før planlagt pris
utdeling presentere sin innstilling til styret før
endelig avgjørelse.

4. Styrets valg av jury presenteres på årsmøtet.
Juryen utnevner selv sin leder.
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Visjon
Seire ved å dele

Misjon
Harstad profileringspool skal være et attraktivt miljø i Harstad for lederog byutvikling gjennom å involvere seg i prosjekter som er i tråd med
Harstad profileringspool sine verdier.

Verdier
Humørfylt
Annerledes
Engasjerende
Attraktiv
Samarbeidsvillig

Målene
Tørre og ville nye ting
Lage attraktive opplevelser
Fremme lederutvikling og samhandling
Positiv bedrifts- og byutvikling

Boks 807, 9488 Harstad
www.Pool1.no
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