
REFERAT STYREMØTE
 
Dato:  07.03.2016
 
Tid: kl. 11.00
 
Sted: Black Canyon, 2 etasje Market Village
 
Til stede: Fareeda Prathanchai, Steffen Heitman, Trond Brekke, Reidar
Thornes og Tor Byholdt.
 
Møteinnkalling og saksliste godtkjent.
 
Sak 1: Introduksjon av nye og gamle styremedlemmer.
De nye styremedlemmene er:

- Tor Byholdt
- Steffen Heitman
- Fareeda Prathanchai

 
Sak 2: Konstituering av styret.
Styret besluttet følgende rolle- og arbeidsdeling:
    -    Fareeda Prathanchai: valgt av årsmøte som leder

- Steffen Heitman: vurdert som kasserer og ansvarlig for
medlemslister og referent. Allerede hatt gjennomgang.

- Bestemt at det skal ta sak for sak i forhold til fordeling av oppgaver
og ansvarsområder.

Sak 3:  Aktivitetsplan.
- Sette opp neste styremøter; styremøter etter behov.
- Sette opp datoer for medlemsmøte: finne datoer for medlemsmøte.

Forslag å lage tema for medlemsmøte. (f.eks Sykdom, trafikk, osv.)
- Forslag til nye og videreføring av eksisterende arrangement:

 Nyttårsfest, oktoberfestival, TLC kurs, Julemiddag (Lage et
arrangement).  17-mai Arrangements.

 
 
 
 
 
 
Sak 4: Drift av nettsiden Nordmennihuahin.com



- Harald Arne Wie har satt seg villig til å drifte nettsiden. Styret
godkjente dette og besluttet å endrer rutinenene på utlegging av
stoff og informasjon på nettsidene;  ved at det sendes til styreleder
for gjennomgang, så videresending til Harald for utlegging.

 
 
 
Sak 5: Eventuelt.
- Facebook: Vi anbefaler at vi oppretter en egen facebookside for
nordmenn i Hua Hin som vi kobler opp mot hjemmesiden, (Dette kan de
webmaster fikse) Vi anbefaler en lukket gruppe der vi har 1-3  (kommer
ann på hvor mange medlemmer som blir innmeldt) administratorer fra
styret og lager grupperegler.  Grunnen til Facebook er at det er en letterer
og mer tidsriktig markedskanal for arrangement og informasjon. Og
lettere og kommunisere.
 
- Lagen en liste med forslag til eventuelle hådtverkere… Se på hva vi kan
gjøre…
 
 
 
Fareeda Prathanchai     Steffen Heitman
 
 

      Trond Brekke
 
 
Reidar Thornes      Tor Byholdt


