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SAK 8 PLAN OG BUDSJETT 

 

Aktiviteter sesongen 2016 – 2017 

Driftsprofil 
NiHH er en medlemsorganisasjon som skal kunne romme alle nordmenn som oppholder seg i Hua 
Hin for kortere eller lengre tidsrom. Dette innebærer at det vil være mange og ulike synspunkter 
blant medlemmene. For å være en samlende organisasjon må klubben organiseres og driftes med 
dette for øyet, dog uten å gå på akkord med etiske, moralske eller andre grunnleggende elementer i 
samværet mellom mennesker. 

Driften av NiHH er et fellesansvar og kan ikke bare baseres på noen få ildsjeler. ALLE må kunne stille 
opp å ta et tak når det kreves. Fra tid til annen reises spørsmålet hva man får igjen for å være 
medlem. Styret har et annet utgangspunkt: Medlemskapet gir muligheter for å knytte kontakter og 
delta på en rekke ulike aktiviteter og sosiale arenaer. Ved at et medlem deltar og yter sitt får man 
mangfoldig igjen. Vi tror denne vinklingen er avgjørende for at man skal føle at man får noe igjen for 
medlemskapet. 

NiHHs aktivitetsnivå må samsvare med de ressurser som er tilgjengelige, menneskelige så vel som 
økonomiske. Det må derfor utvises varsomhet med å igangsette prosjekter som er for 
ressurskrevende. For å kunne gjennomføre noen større arrangementer gikk det sittende styre til valg 
på at slike aktiviteter skulle kunne «kjøpes» av andre organisasjoner eller enkeltpersoner samtidig 
som gjennomføringen var i henhold til foreningens forutsetninger. Dette er en strategi som bør 
videreføres og videreutvikles. Fordelen er at medlemmene da kan tilbys flere aktiviteter å delta på 
enn om styret alene var ansvarlig for avviklingen. 

NiHH har de senere år hatt over 200 betalende medlemmer. Stiftelsesmøtet og etterfølgende 
årsmøter har besluttet at medlemslisten skal ”nulles ut” årlig, slik at medlemsoversikten skal bestå av 
betalende medlemmer.  
Siden oppstart har flere hundre personer vært i foreningens ruller eller deltatt på ulike aktiviteter. 

Det er nesten ingen medlemmer som deltar på alt. Medlemmene deltar mer gruppevis på det som 
interesserer. NiHH er nærmest å betrakte som en paraplyorganisasjon over flere 
aktiviteter/interesser som langt på vei organiserer seg selv og har egne ansvarlige for virksomheten. 

De fleste tilsvarende foreninger som NiHH har de samme utfordringer. Medlemmene består i 
hovedsak av fastboende, «trekkfugler» (de som oppholder seg i Thailand for lengre perioder om 
vinteren, men er i Norge om sommeren) og noen som kun ferierer noen uker. Sesongen for 
aktiviteten varer i praksis fra 1. oktober til 1. april, da virksomheten i sommerhalvåret av nødvendige 
grunner blir redusert. Styret har intet program i denne perioden utover informasjonsformidling via 
hjemmeside og e-post. 
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Aktiviteter 
Golfgruppen 
Golfgruppen er selvgående med egen ledelse som forestår all planlegging og gjennomføring. De 
driver sin virksomhet forbilledlig og er et godt eksempel på hvordan spesielle interessegrupper kan 
organisere seg innen rammen av foreningen. Det avvikles turneringer vanligvis annenhver tirsdag. 

Petanquegruppa 
Petanque-gruppa driver sin virksomhet etter samme modell som golfgruppen og fungerer meget 
godt. De har turneringer hver onsdag oppe hos Philippe på Pala U-veien. 

Dame- og herrelunsj 
Dame- og herrelunsjene planlegges gjennomført på samme måte som nå. Det er enkelte medlemmer 
som tar initiativ til samlingene. 
 
Onsdagstreffene 
Onsdagstreffene  gjennomføres på samme måte som de øvrige aktivitetene og administreres av 
deltakerne selv innenfor rammen av NiHH.  

Hjemmesiden 
Driften av hjemmesiden og annen informasjonsformidling til medlemmene er en av styrets viktigste 
oppgaver. Hjemmesiden fungerer godt, men styre ønsker å fortsette arbeidet med å forbedre den. 
For å ha den nødvendige tilknytning til det som skjer i Hua Hin bør redaktøren helst være bosatt der. 
Hvis ikke bør det knyttes til medarbeidere som kan rapportere jevnlig. 

Medlemsmøter 
Medlemsmøter planlegges gjennomført i oktober.  

Oktoberfest og Julebord 
Styret vil fortsette samarbeide med Hilton om deltakelse på Oktoberfestivalen og søke å finne 
ansvarlige for gjennomføring av julearrangement. 

Veldedighet 
Styret vil undersøke om det blant medlemmene er interesse for å opprette en egne gruppe som 
arbeider med veldedighet. 
Styret vil også vurdere om det skal arrangeres en årlig Veldedighets fest i februar tilsvarende 
Jubileumsfesten. 

 

 
 

 


