
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 30.01.2015 

 

Tilstede:  Helge, Jan Petter, Gunnar og Yngvar.  

Sted:   Restaurant Philippe  

Referent:  Yngvar  

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Gjennomgang av vedtektene og vurdering om det er nødvendig med endringer. 

2. Planer og budsjett for 2015 

3. Eventuelt 
 

1 – Gjennomgang av vedtektene og vurdering om det er nødvendig med endringer. 
Styret gjennomgikk gjeldende vedtekter for foreningen punkt for punkt med tanke på om det var 

nødvendig å foreslå endringer for førstkommende Årsmøte i februar. Styret kom til at dagens 

vedtekter dekker foreningens behov på en utmerket måte. Den aktivitet som drives i foreningens regi i 

dag stemmer godt overens med intensjonene i vedtektene. 

 

Vedtak: Styret vedtok å ikke foreslå noen endringer i vedtektene og at de dekker dagens virksomhet på 

en utmerket måte. 

 

2 – Planer og budsjett for 2015 
Styret utarbeidet i felleskap et budsjett for 2015. Planene for 2015 er som følger og gjelder i 

hovedsak for sesongen som varer fra 1. oktober til 31. mars: 

 

 Avholde Årsmøte i februar. 
 Avholde medlemsmøte i mars og i oktober/november. Tema og innhold vil styret 

komme tilbake til. 
 Dameluncher og herreluncher to ganger i løpet av sesongen. 
 Golfgruppen arrangerer sine turneringer i sesongen i henhold til egne planer som det 

informeres om på foreningens hjemmeside. 
 Petanque-gruppen arrangerer i sesongen spill hver onsdag. 
 Onsdagstreff. 
 Julebord i november/desember. 
 Fortsatt utvikling og vedlikehold av vår hjemmeside på internett. 

 

I 2016 er foreningen 5 år og styret ønsker i den forbindelse å avsette midler i budsjettet for 

2015 for et 5 års jubileumsarrangement i slutten av januar 2016. I den forbindelse ønsker 

styret også en avsetning til et Veldedighetsfond som kan deles ut på 5 års festen. Styret vil 

være arrangementskomite og også bestemme en egnet bruk av veldedighetsmidlene som vil 

bli presentert på 5 års festen. 

 

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

Helge Stensrud    Yngvar Rydland      

 

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

Jan Petter Pettersen    Gunnar Vaage  


