
 
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 29.01.2014 
 
Tilstede:  Helge, Bjørg, Jan Petter og Yngvar.  

Sted:  The Heights II  

Referent:  Yngvar  

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Konstituering av styre 

2. Gjennomgang og vedtak av ledelsessystemet ”Lots” som arbeidsmetode i styre 

3. Arbeid med Utviklingsplan for foreningen NiHH 

4. Eventuelt 

 

1 – Konstituering av styre  

Det nye styret i foreningen Nordmenn i Hua Hin konstituerte seg med Helge Stensrud som 

forman og Bjørg Thorkildsen, Jan Petter Pettersen og Yngvar Rydland som styremedlemmer. 

 

2 – Gjennomgang og vedtak av  ledelsessystemet ”Lots” som arbeidsmetode i styre 

Yngvar hadde sendt ut et dokument om ”Lots” på forhånd og dette ble gjennomgått. Styret 

vedtok systemet ”Lots” som verktøy og arbeidsmetode i styre. 

 

3 – Arbeid med Utviklingsplan for foreningen NiHH 

Styret definerte den SAKEN som Utviklingsplanen skal dreie seg om som: ”Hvordan skal vi 

utvikle og drive foreningen NiHH på et holdbart og fremgangsrikt sett for medlemmene på 

kort og lang sikt?” 

 

Videre har styret en VISJON for foreningen som følger formålsparagrafen: ”NiHH er en 

organisasjon som har som formål å støtte og hjelpe foreningens medlemmer. Foreningen 

bidrar til å skape et sosialt nettverk for nordmenn som bor eller oppholder seg i Hua Hin 

området i kortere eller lengre perioder av året. NiHH fungerer som en informasjonskanal som 

formidler nyttig og praktisk informasjon rundt aktuelle temaer som opptar medlemmene.”  

 

Styret har følgene VERDIER som grunnlag for sitt arbeide: ”Hjelpsom, Sosial, Vennlig, 

Rettferdig, Åpen og Transparent, Ærlig, Inkluderende, Støttende, Humor.” 

 

Med dette som utgangspunkt gikk Jan Petter gjennom NÅVÆRENDE SITUASJON fra 

foreningen ble etablert i 2011: 

Stifterne av foreningen var besjelet med stor entusiasme og pågangsmot da arbeidet med å få 

etablert foreningen startet. I utgangspunktet var alle fremmede for hverandre og kjente lite til 

den enkelte. Litt begrenset erfaring fra styrevirksomhet gjorde arbeidet til tider noe strevsomt.  

Det har vært en tendens til at det har oppstått klikker blant de nordmenn som er fastboende 

med forskjellige agendaer. Den innsikten dette har gitt er at vi må profesjonalisere 

styrearbeidet og styret må kunne jobbe sammen som et kollegium med en klar og åpen 

agenda. 

Det som har fungert meget bra er arbeidet i Golfgruppen og etter hvert Petanggruppen, som 

har bidratt veldig positivt til det sosiale samholdet blant medlemmene. Dette er selvstendige 

grupper som på mange måter styrer seg selv. Denne innsikten bør vi ta med oss når vi nå 

ønsker å etablere flere Grupper.  

Det ble også gjennomført flere vellykkede arrangementer som vi tror de fleste medlemmer har 

satt pris på. 



Etablering av hjemmesiden opptok mye av initiativtakernes tid og krefter i starten og var på 

den tid en moderne hjemmeside som ikke mange tilsvarende klubber hadde. I dag oppfattes 

den for statisk og for vanskelig å holde oppdatert. Vår innsikt i dag er derfor at det bør 

etableres en kommunikasjonskanal som er lett å holde vedlike og som kan kommunisere begge 

veier- fra foreningen til medlemmene og fra medlemmene til foreningen. 

At så mange medlemmer fornyer sitt medlemskap tyder på at det i fremtiden også er behov for 

en slik forening. 

 

Styret var enig i at FORMÅLET med foreningen fortsatt skal støtte og hjelpe medlemmer, 

samle nordmenn i Hua Hin til sosiale aktiviteter med hyggelig innhold og mye moro, 

samtidig som nordmenn i Hua Hin, gjennom foreningen, skal få nyttig og praktisk 

informasjon rundt aktuelle temaer som opptar dem. 

 

Styret vil fokusere på følgene FREMGANGS FAKTORER innenfor rammen av formålet: 

Vi skal oppfattes som hyggelige og åpne. Vårt arbeide skal være preget av rettferdighet, 

grundighet og kvalitet. Vi er ryddige og ærlige. Vi informerer godt. Vi er med på å skape 

et godt miljø blant medlemmene og innad i styret. 

 

Basert på det ovenstående satte Styret opp følgende foreløpige MÅL for sitt arbeide: 

 

GOLFGRUPPEN: 

Denne fungerer i hovedsak på en slik måte og er i en slik tilstand vi vil beholde.  

MÅL: Opprettholde nåværende tilstand. 

 

Styret diskuterte om Golfgruppen også burde ta ansvar for å skape en opplæringsarena for 

høyhandikapere og for de som ønsker å begynne med golf. Spørsmålet er om vi ønsker å 

opprette en rekrutteringsgruppe for nye golfere. Styret tok ikke stilling til dette og vil 

diskutere dette videre med Golfgruppen. Ansvar: Yngvar. 

 

PETANGGRUPPEN: 

Fungerer over forventning pr. i dag . 

MÅL: Opprettholde nåværende tilstand. 

 

ONSDAGSKLUBBEN: 

Formålet er å møte kvinner og menn fra samme land til hyggelig sosialt samvær, gi 

informasjon og gjøre hyggelige ting sammen. Styret mente det var et stort 

forbedringspotensial her. Det som skjer på onsdagstreffene representerer ikke alltid de verdier 

vi ønsker å stå for.  

MÅL: Forbedring. Styremedlemmer sosialiserer med alle. Introdusere litt opptreden, Rorbu-

stemning med vitser og andre hyggelige aktiviteter. 

 

VELEDIGHETSGRUPPEN: 

Formålet er at vi skal kunne utgjøre en forskjell for enkeltmennesker i Hua Hin området. 

Gruppen er nyetablert av dagens styre. 

MÅL: Utgjøre en forskjell for enkeltmennesker gjennom hjelp og økonomisk bidrag. 

 

ARRANGEMENTSGRUPPEN: 

Formålet er å koordinere gjennomføringen av sosiale arrangementer i regi av NiHH med vekt 

på sosialt samvær og hvor folk koser seg. Eksempler er Dame- og Herre lunch, 

Medlemsmøter, Nyttårsfest, Julefest etc. 

Gruppen er nyetablert av dagens styre. 



MÅL: 5-6 arrangementer i året hvor medlemmer virkelig koser seg i sosialt samvær med 

hverandre 

 

AKTIVITETER 

Golfgruppen gjennomfører NiHH turneringer annenhver tirsdag og skal ha en to dagers tur 6 

og 7 mars. Bjørn, Lars og Olav leder dette. 

 

Petanggruppen har samlinger med middag hver onsdag i sesongen. Terje leder dette. 

 

Onsdagsklubben møtes til felles middag på Soi 90 hver onsdag.  

 

Veledighetsgruppen er nyetablert. Første aktivitet er å få inn flere medlemmer i gruppen. 

Følgende forslag foreligger: Elisabeth, Wenche og Nuy. Disse må forespørres. Bjørg leder 

dette arbeidet. 

 

Arrangementsgruppen er nyetablert. Jan Petter samler 3-4 medlemmer i denne gruppen. 

Første sosiale aktivitet er Nyttårsfest fredag 31/1. Denne gjennomføres i regi av Einar.  

Det er ønskelig at det gjennomføres en Dame og Herre lunch samme dag, men adskilt, i 

februar. 

Styret besluttet å arrangere medlemsmøte torsdag 27/2 på Terrace 90. 

 

AKTIVITETER – ADMINISTRASJON 

Styret gjennomgikk hvilke aktiviteter som ligger under Administrasjon av foreningen: 

 

Medlemslister – ansvar: Helge og Yngvar 

 Registrere nye medlemmer 

 Ajourføre nye medlemmer 

 Ajourføre medlemskontingent 

 Medlemslister som grunnlag for utsendelser 

 

Innbetaling av kontingent på norsk bankkonto – ansvar: Yngvar 

 Styret besluttet at NiHH skal registreres i Brønnøysundregistrene som grunnlag for å 

opprette en norsk konto i foreningens navn. 

 NOK 30.000 skal overføres fra norsk konto til foreningens bankkonto i Thailand 

 

Regnskap, Budsjett og Økonomi – ansvar: Yngvar  

 

Informasjon/ Kommunikasjon – Informasjonskanal – ansvar: Jan Petter og Yngvar 

 Etablere ny informasjonskanal 

 

Nyhetsbrev – ansvar: Bjørg 

 

Planlegge og koordinere arrangementer – ansvar: Jan Petter 

 Treffe avtaler med sted 

 Bestemme innhold 

 

 

ORGANISASJON 

Styret har foreløpig besluttet at ansvarsfordelingen i styret vedrørende de enkelte aktiviteter 

rettet mot medlemmene er som følger: 

 



GOLFGRUPPEN     – Yngvar  

PETANGGRUPPEN     – Bjørg  

VELEDIGHETSGRUPPEN    – Bjørg  

ONSDAGSGRUPPEN    – Helge  

ARRANGEMENTSGRUPPEN   – Jan Petter  

ADMINISTRASJON/INFORMASJON  – Yngvar og Jan Petter 

 

 

4 – Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Hua Hin 29.01.14 

Yngvar Rydland 


