
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 14.02.2014 
 
Tilstede:  Helge, Bjørg, Jan Petter og Yngvar.  

Sted:  Terrasse 90  

Referent:  Yngvar  

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Gjennomgang av forrige styremøtes vedtak 

2. Forslag til avtale mellom Ole Jakob og Nordmenn i Hua Hin 

3. Saksliste for medlemsmøte 27. februar 

4. Eventuelt 

 

1 – Gjennomgang av forrige styremøtes vedtak. 

Helge innledet med å si at han hadde gått med på å være formann i foreningen under 

forutsetning av at de skissene til organisering som Jan Petter hadde laget, med et styrende 

styre og en Administrativ leder ble gjennomført. Det var ingen uenighet om dette. Yngvar 

understreket imidlertid at det da måtte være et styrende styre hvor styrevedtak ble 

gjennomført selv om de møtte motstand utenfor styre. Yngvar mente også at 

styremedlemmene måtte regne med noe arbeid, som for han ville være å føre regnskap og 

holde orden på økonomien. Det ble også understreket at en Administrativ leder måtte kunne 

representere foreningen og styre på en representativ og tiltalende måte. En Administrativ 

leders viktigste egenskaper måtte være lojalitet, samarbeidsevne, representasjonsevne, 

administrativ ryddighet og gjennomføringsevne. 

 

Styret diskuterte også Onsdagstreffene og hvordan disse burde gjennomføres. Styret var enige 

om at inntil videre ble Onsdagstreffene på Terrace 90 gjennomført som nå og at Petang-

gruppen fortsatt skulle gjennomføre sin aktivitet på onsdager. Dette kunne fungere som et 

alternativ Onsdagstreff for de som ønsket å ha det på Petang-gruppens restaurant.  

 

Styret vedtok å endre beløpet som skal overføres fra foreningens norske konto til foreningens 

konto i Thailand til 20 000 kr. 

 

Styret vedtok å vente med å registrere foreningen i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 

 

Styret vedtok at det skal avholdes dame-lunch og herre-lunch lørdag 1. mars. 

 

Styret vedtok å engasjere Ole Jakob som Administrativ leder i henhold til egen avtale  og med 

oppsigelsestid. 

 

2 – Forslag til avtale mellom Ole Jakob og Nordmenn i Hua Hin 

Styret vedtok at Helge og Jan Petter skal gjennomføre et møte med Ole Jakob og presisere 

hva som forventes av en Administrativ leder for foreningen. 

 

Oppgaver som skal ivaretas av Administrativ leder er bl.a.: 

- Holde orden på Medlemsregister 

- Ivareta Kassefunksjon med kontantbetalinger inn og ut og bilag 

- Web-redaktør. Styret ønsker å etablere ny og fleksibel hjemmeside med nyhetsbrev og 

andre informasjons-saker. Styret vedtok å etablere en ”Informasjonsgruppe”: Bjørg 

(leder), Jan Petter, Trond (ekstern) og Ole Jakob. 

- Bistå og forberede til foreningens arrangementer – alle typer 



- Andre oppgaver som måtte bli pålagt 

 

 

Styret vedtok å godgjøre arbeidet som Administrativ leder med NOK 10.000,- pr. år.  

 

3 – Saksliste for medlemsmøte 27. februar 

Følgende saksliste ble lagt frem og godkjent: 

 

1. Reisebrev fra Laos – Bjørg m/reisefølge kåserer i tekst og bilder fra reisen til Laos nylig. 

2. Foreningsnytt – Helge oppsummerer hvilke saker styret arbeider med for foreningens 

videre virksomhet. 

3. Quizz – Jan Petter og Ole Jakob forbereder en spørrekonkurranse. 

 

Det vil bli servert Mexicansk buffet. 

 

Styret vedtok at det skal sendes ut et Nyhetsbrev på E-post til alle medlemmene vedrørende 

medlemsmøte før 20/2. 

 

 

4 – Eventuelt 

Styret vedtok at styrereferater ikke skulle publiseres, men at ønsket innhold i styremøtene 

burde dekkes gjennom Nyhetsbrev. 

 

Det vil bli avholdt styremøter på Skype i den stille perioden, mai - september. Vedtektene sier 

at det skal avholdes styremøte minst en gang hvert kvartal. Det vil bli vurdert om det skal 

foreslås en endring på dette punkt i vedtektene, slik at styret ikke nødvendigvis må avholde 

møte hvert kvartal, men heller gi retningslinjer for hvor mange styremøter det bør være pr. år. 

 

 

 

Hua Hin 15.02.14 

 

 

 

------------------------------------------  ---------------------------------------- 

Helge Stensrud    Bjørg Thorkildsen    

  

 

 

------------------------------------------  ---------------------------------------- 

Jan Petter Pettersen    Yngvar Rydland 


