
Referat fra medlemsmøte på Terrace 90 
23. oktober 2014 klokka 18:00. 
 
101 medlemmer var tilstede på medlemsmøtet, noe som var ny rekord.  
 
Styreleder, Helge Stensrud, ønsket velkommen og åpnet møtet med å informere om de 
nye visumreglene og om vår nye hjemmeside. Når det gjelder nye visumregler så er det 
stor usikkerhet og mange rykter rundt dette. Helge anbefalte derfor medlemmene å 
følge med på hjemmesiden til den norske ambassaden. Dersom det skulle komme noe 
nytt og konkret vil dette bli lagt ut på foreningens hjemmeside. Han orienterte også litt 
om foreningens nye hjemmeside og at hjemmesidens Web-redaktør er Jan Petter 
Pettersen. Hjemmesidens adresse er: nordmennihuahin.com.  
 
Tre av våre medlemmer, som driver firmaer her i Thailand, orienterte om sine 
virksomheter og hva de kan tilby våre medlemmer: 
 
Arnt Sætherlien orienterte om sitt hotell i Jomtien og sine tilbud om diverse reiser i 
Thailand og nabolandene. 
 
Steffen Heitmann informerte om sitt firma og hva han kan tilby våre medlemmer når det 
gjelder ”Property Management”. 
 
Chat i ChatabouTravel, som har drevet reisebyrå i Hua Hin i elleve år, ga informasjon om 
sin virksomhet. 
 
Golfgruppens avgående leder, Bjørn Nordby, orienterte om Golfgruppens program i 
høysesongen. Informasjon om golfturer og golfturneringer er å finne på foreningens 
hjemmeside, samt at det vil komme separat informasjon på E-post om det enkelte 
arrangement. 
 
Gunnar Vaaga ga en orientering om Petanque-gruppens aktiviteter fremover. Det vil bli 
Petanque hver onsdag kl.16.00 i sesongen. Følg med på hjemmesiden. 
 
Karstein Nielsen informerte om Oktoberfestivalen. 
 
Det ble også gitt en orientering fra Gerd om den planlagte turen til Kambodsja.  
 
Arne bidro med hyggelig musikk og det ble servert en velsmakende buffé med mange 
gode retter. 
 
Dessverre var det til tider vanskelig å høre hva som ble sagt på grunn av for dårlig 
lydanlegg. Styret vil umiddelbart ta tak i denne utfordringen. 
 
På vegne av styret i foreningen Nordmenn i Hua Hin 
Yngvar Rydland 


