
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 14.03.2014 
 
Tilstede:  Helge, Bjørg, Jan Petter og Yngvar.  

Sted:  Terrasse 90  

Referent:  Yngvar  

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Behandling av oppsigelsen fra Ole Jakob 

2. Regnskap pr. 12.03.2014 

3. Veldedighets-prosjekt 

4. Veteransaken 

5. Eventuelt 

 

1 – Behandling av oppsigelsen fra Ole Jakob 

Styret v/formann Helge Stensrud har mottatt en oppsigelse fra Ole Jakob datert 09.03.2014. 

Han skriver i oppsigelsen at han vil avslutte sitt engasjement og samarbeide med Nordmenn i 

Hua Hin. Han skriver at han fra lørdag 15. mars kun er å betrakte som vanlig medlem i NiHH. 

 

Styret tok oppsigelsen til orientering og Ole Jakob er fra lørdag 15. mars å betrakte som et 

vanlig medlem i foreningen NiHH. 

 

De nødvendige tiltak er gjennomført for å sørge for at de oppgaver Ole Jakob har utført er 

overtatt av styrets medlemmer. Yngvar, som foreningens kasserer, har overtatt 

administrasjonen av medlemsregisteret og alle bankmessige inn- og utbetalinger. Jan Petter 

har tatt ansvaret for hjemmeside og informasjon ut til medlemmene samt koordinator for 

fremtidige arrangementer. Helge har ansvaret for ”Onsdagstreffet” og administrasjon av inn- 

og utbetalinger i Kassen. Han besitter også den fysiske Kassen. Styret diskuterte dette og det 

er ønskelig at ”Onsdagstreffet” flyttes fra Terrace 90 til et mer egnet sted. ”Onsdagstreffet” vil 

bli forsøkt gjennomført hver 14. dag i den ”stille perioden”-april – oktober. Når det gjelder 

rekrutering av nye medlemmer og innbetalinger av medlemskontingent i kontanter (Bth.) så 

skal dette kunne gjøres de steder vi har arrangementer – Golf, Patong, Medlemsmøter, 

Dameluncher, Onsdagstreff etc. Yngvar skal skaffe egnede kvitteringsblokker for dette til 

neste sesong. Helge har et ekstra ansvar for å administrere dette i ”Den stille periode”. Yngvar 

lager foreløpige egnede kvitteringer for dette som Helge kan bruke. 

 

Styret vedtok å avvente å eventuelt engasjere en Sekretær for foreningen til ny sesong 14/15 

begynner – oktober 2014. Det er viktig først å få avklart hvilke oppgaver en eventuell 

sekretær-funksjon skal utføre. 

 

2 – Regnskap pr. 12.03.2014 

Regnskapet er avsluttet pr. 12.03.2014 og alle balansekonti er avstemt. Foreningen har 

385.052 Bth. i likvide midler. Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet (ikke 

kontantprinsippet som tidligere) og inntektssiden viser en kontingentinnbetalingen for 2014 på 

211.000 Bth. Dvs at det pr. 12.03.2014 var 211 betalende medlemmer. Resultatet pr. 

12.03.2014 er 187.911 Bth. Styret tok regnskapet til etterretning. 

 

3 – Veldedighets-prosjekt 

Styret fikk fremlagt et forslag til et veldedighets-prosjekt for en skole i Hua Hin området. 3 av 

styrets medlemmer hadde hatt møte med skolen. Skolen trengte hjelp til transport av 

enkeltelever til og fra skolen og skolen rektor hadde kalkulert transportutgiftene til 69.000 

Bth. pr. skoleår. 

 



Styret diskuterte denne saken grundig da det var flere prinsipielle spørsmål som ble reist. Det 

ble påpekt at det ikke var budsjettmessig dekning for en slik utgift og styret var enige i at det 

ikke er ønskelig å binde seg til rene driftsutgifter som det kan være vanskelig å komme ut av. 

Styret ønsker å gå inn i veldedighets-prosjekter som har en begynnelse og en slutt og hvor vi 

går inn med engangsbeløp. Det ble også foreslått at det på neste Årsmøte blir lagt frem et 

forslag til å etablere et Veldedighets-fond hvor Årsmøtet hvert år bevilger et årlig beløp som 

overføres til fondet og som Veldedighets-gruppen kan disponere etter godkjennelse fra Styret. 

 

Det ble også påpekt at Veldedighets-gruppen ikke var kommet i gang enda og at den måtte få 

tid til å bearbeide forskjellige prosjekter. 

 

Skolen som vi har besøkt har også elever som kan ha vanskelig for å skaffe seg den 

nødvendige skoleuniformen, eller erstatte denne når den er utslitt. 

 

Styret besluttet å bevilge 30.000 Bth. for å hjelpe disse elevene med å skaffe seg de 

nødvendige skoleuniformer. Dette gjøres innenfor vedtatte budsjett ved å overføre midler fra 

andre poster. Det skal gjøres på den måten at navn på aktuelle barn blir skrevet ned og 

nødvendig antall skoleuniformer bestilt. Foreningen skal da betale direkte til leverandør av 

skoleuniformer. Dersom dette ikke lar seg gjøre bortfaller bevilgningen. 

 

4 – Veteransaken 

Det har kommet opp et spørsmål om foreningen kan hjelpe veteraner bosatt i Hua Hin 

området. Jan Petter holdt en grundig og omfattende redegjørelse om hva veteran-spørsmålet 

dreier seg om. Etter orienteringen besluttet styret følgende: 

 

Styret besluttet at dette ikke er en sak for foreningen NiHH. Vi har verken kompetanse eller 

ressurser til å håndtere dette spørsmålet. Dette må gjøres av profesjonelle instanser og ligger 

utenfor foreningen virksomhetsområde. 

 

5 – Eventuelt 

Helge tok opp spørsmålet om hvilken dagsorden vi bør ha på første medlemsmøte ultimo 

oktober. Han hadde et forslag på at en representant fra et reisebyrå i Hua Hin (Thai som både 

skrev og snakket norsk) skulle få komme og gjøre en presentasjon. I tillegg kommer 

informasjon fra styret om aktiviteter og planer for den nye sesongen og selvfølgelig en 

Quizzz. 

 

Bjørg hadde mottatt et brev fra Wenche Utheim vedrørende sykkelturer/vandringsturer i 

Bangkok og om dette kunne være interessant for foreningens medlemmer. Styret mente at 

dette kunne dekkes ved å legge inn en link til vedkommende hjemmeside på vår hjemmeside 

og at enkeltmedlemmer kunne henvende seg til denne siden dersom de var interesserte. 

 

 

Hua Hin 15.03.14 

 

 

 

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

Helge Stensrud    Bjørg Thorkildsen    

  

 

 

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



Jan Petter Pettersen    Yngvar Rydland 


