
REFERAT MEDLEMSMØTE 

 

Tid:   09.01.2012 

Sted:   City Beach Hotel 

Tilstede:  43 STK 

 

Jan Petter ønsker velkommen til årets første medlemsmøte og informerte om dagens 
program. 

 

MEDLEMSUTVIKLING 
Ved utgangen av 2011 hadde foreningen 130 medlemmer, hvorav 90 betalende. 

Pr. 09. januar 2012 telte vi 143 medlemmer. 

Det ble informert om styrets vedtak på at innmeldte medlemmer som ikke betaler 
kontingent i løpet av 3 mnd etter innmelding vil bli strøket fra medlemslisten. 

 

GOLF 
Bjørn orienterte om stor pågang til golfturneringene. 

Ved førstkommende turnering er det flere påmeldte enn det er plasser. Bjørn oppfordrer 
derfor til å være rask med påmelding. 

Det vil fortsatt bli avholdt turneringer hver 14. dag, og invitasjon vil bli utsendt til alle 
medlemmer via e-post 2 uker i forkant. 

Det jobbes også videre med planlegging av overnattingstur senere i vinter. 

 

THAI KURS 
Tove informerte om oppstart av nye kurs Trinn 1 og 2 både 16. januar og 13. februar. 

 
 
 



 HJEMMESIDEN 
Ole Jakob oppfordret alle til å søke etter Nordmenn i Hua Hin på Google hver dag i en uke. 
Dette vil etter hvert føre til at NIHH vil kunne søkes opp via Google etter hvert. 

 

FOTBALL 
Fotballturene til Bangkok i forbindelse med Kings Cup har ikke hatt bra etterspørsel. 
Foreløpig status: 

 15.01 Norge-Danmark  2 stk påmeldt 
 18.01 Norge-Thailand  6 stk påmeldt 
 21.01 Norge- Sør Korea  4 stk påmeldt 

 

BOKBYTTE 
Siste torsdag i desember møtte kun 1 person opp på Little Norway til bytte av bøker. 

Vi fortsetter likevel videre fremover for å se om det blir noe økning. 

 

ÅRSMØTE 
Tidsfrister for årsmøte 15.februar: 

 25. januar:  
Siste frist for innkalling til årsmøte. Innkalling vil bli sendt alle medlemmer via e-post 
og bli lagt ut på hjemmesiden. 

 01. februar:  
Siste frist for å sende inn saker til årsmøte.   

 8. februar:  
Siste frist for å legge ut saksdokumenter til årsmøte. Disse vil bli lagt ut på 
hjemmesiden. 

Stemmerett: 
Det er kun medlemmer som har betalt årsavgift for 2012 senest 30 dager før årsmøte som 
har stemmerett ved årsmøte( 15.januar). 

Det ble foreslått fra salen om å sende e-post til alle medlemmer ang regler for stemmerett. 

Valgkomite: 
Foreningen har ingen valgkomité.  

Styret vil derfor fremme forslag til nytt styre. 



SPØRREUNDERSØKELSE 
Det ble gjennomført en enkel undersøkelse blant de tilstedeværende vedr synspunkter på 
foreningens aktiviteter. Resultatet vil være grunnlaget for debatt om den fremtidige 
aktiviteten på årsmøtet. 

 

FOREDRAG OM TROPISKE SYKDOMMER OG BANGKOK HOSPITALS TJENESTER 
Dr. Mike Moreton, Bangkok Hospital, holdt et interessant foredrag om blant annet følgende 
emner: 

 Malaria 
 Dengifeber 
 Matforgiftning 
 Alkoholmisbruk 
 Bangkok Hospitals ambulanse service 
 Bangkok Hospitals generelle standard 
 Utdanningsnivå for thailandske leger  

 

AVSLUTTENDE MIDDAG 
I overkant av 20 stk avsluttet møtet med middag på Sara Janes. 


