
REFERAT ÅnsmØTE 2013

TfD: 28.02.L3

STED: City Beach Hotel, Hua Hin

TIISTEDE: 44 medlemmer

På vegne av styret ønsket Jan P. Pettersen velkommen til Nordmenn I Hua Hin,s andre årsmøte.

Sak 1 Godkienne de stemmeberettigede

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. I fø|ge vedtektene er det de som har betalt
medfemskontingenten innen 30 dager før årsmøtet som har stemmerett. Styret vil i sak 7 foreslå at
dette endres til 7 dager, og foreslår videre at denne fristen gjelder fra dette årsmøtet.

Sak 2 Godkienne innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

. Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 3 Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Jan P. Pettersen ble valgt til ordstyrer og Tove Skogrand Boonkoy ble valgt til sekretær. Rasmus
Skorpe og Lars Kulseng ble va14 til representanter til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtak

Sak 4 Behandle årsmelding

Enstemmig vedtak:

Den fremla$e årsmeldingen for 2012 godkjennes.



Sak 5 Regnskap

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte regnskap for 2OL2 vedtas.

Sak 6 Fastesette medlemskontingent

Enstemmig vedtak:

Medlemskontingenten for 2OL4 skal være uforandret - 1000 thb per person.

Sak 7 Endring av vedtekter

EndringavgSÅrcmøtet

Enstemmig vedtak:

Stemmerett har de som har betalt medlemskap minst 7 dager før årsmøtet.

EndringavS6styret

Enstemmig vedtak:

Foreningens styre består av 3-5 medlemmer. Ett av styremedlemmene velges
, særskilt til styreleder av årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Styret skal:

o lverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
o Stå for foreningens daglige ledelse
o Etter behov oppnevne grupper, komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
o Ovennevnte oppgaver er ikke uttømmende.

Styret holder møter minst en gang i kvartalet. Utover det når lederen eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det.. Styret er kun beslutningsdyktig når minst 3
styremedlemmer er til stede på møtet eller deltar per telefon, skype eller annet elektronisk
medium.

Referat fra styremøtene legges ut på hjemmesiden.



Vedlegg til vedtektene

Årsmøtet vedtok enstemmig at følgende skal være et vedlegg til vedtektene:

RETNI NGSLINJER FOR DEN øKONOMISKE VIRKSOMHETEN
Generelt
Foreningens inntekter vil i hovedsak bestå av medlemskontingent, mØteavgift, reklame og

sponsorinntekter på hjemmesiden samt awikling av ulike arrangementer.

Ved gjennomføring skal følgende i varetas:

o Drivkraften iforeningen er ikke å skape stØrst mulige inntekter eller overskudd, men

å sikre forutsigbare inntekter slik at virksomheten kan gjennomføres på en forsvarlig

måte. Gjeldende regler i Thailand for denne type virksomhet ivaretas.

r Det skal utarbeides årlige budsjett og regnskap for foreningen samt prosjektbudsjett

og regnskap for de enkelte større aktiviteter'
o Styrets medlemmer utøver vervet vederlagsfritt. Utgifter i forbindelse med driften av

foreningen skal kunne refunderes etter regning, annen dokumentasjon eller i

spesielle tilfeller etter styrets skjønn. Beløpene skal være i henhold til budsjett og

fremgå av det årlige regnskaP.
r Habilitet og integritet skal ivaretas ved alle forretningsmessige transaksjoner.

Reklame - annonsering - sponsorvirksomhet

Ved salg av reklame, annonser og sponsorvirksomhet iforbindelse med hjemmesiden skal

følgende retningslinjer legges til grunn:

- . All næringsvirksomhet og organisasjoner kan i prinsippet annonsere/reklamere.
o Styret fastsetter de økonomiske vilkår.
. Styret vil i størst mulig grad kvalitetssikre annonsørene og forbeholder seg retten til å

velge vekk eller fjerne annonsører som driver markedsføring eller virksomhet som er

usømmelig eller på annen måte ikke er i samsvar med foreningens formå1.

o Annonsering eller andre økonomiske ytelser fra styremedlemmer eller medlemmer
av foreningen skal behandles i styret etter at de det gjelder har fratrådt i saken."

Sak 8 Budsiett og planer

Foreningen har siden oppstart for 2 år siden vært i jevn vekst. Styret er av den oppfatning at man nå
har et aktivitetsnivå som synes tilpasset både medlemmenes interesse og tilgiengelige ressurser.
Virksomheten det kommende år vil på mange måter bære preg av konsolidering og
justering/tilpasning av aktivitetene. Dersom nye initiativ tas av medlemmer vil selvsagt dette bli tatt i

mot med glede.

I etableringsfasen har det vært helt nødvendig at styret har fungert som et "arbeidende styre". I den
påfølgende debatten om NiHHs nære uwikling anføres:



. Styret bør utvikle seg til et mer vanlig "styringsstyre".
o Det søkes etter muligheter for å kiøpe tjenester eksternt. Det blir derved et mer tydelig skille

mellom styring og utøvelse,
. Viktig å fortsette med å ta hensyn til alle formaliteter (thailandske lover) ved kjøp av

tjenester

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte budsjett med merknader fastsettes som NiHHs budsjett for 2OL3.

Sak 9 Valg

Følgende valg ble foretatt:

Helge Stensrud
Einar Bråthe

Styremedlem 2 år (2013 - 2015)
lnternrevisor

Enstemmig vedtatt.

Styret består i tillegg av Ole Jakob Wang og Tove Skogrand Boonkoy. Begge er på valg i 2OL4.

Valgkomite
Bjørn Henneberg (leder)
Ove Haslie (medlem)
Stein Gunnar Guterud (medlem)

Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet besluttet at valgkomiteen så snart som mulig skutle starte arbeidet med å finne 1-2
kandidater for å supplere styret.

Sak 10 Disponering av overskudd

Årets overskudd går til å styrke egenkapitalen.

Enstemmig vedtatt.

Avtroppende styreleder Jan P. Pettersen stilt av personlige grunner ikke til valg og takket styret og
medlemmene for to veldig givende år.

Lars Kulseng,Æesgrus Skorpl
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