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REFERAT 
 

Tid:   13. oktober 2011 

 

Sted:   City Beach Hotel, Hua Hin 
 
Tilstede:  51 personer i henhold til liste 
 
 
  

Siden sist 
Medlemmer 
Medlemsutviklingen hadde vært veldig positiv og det var pr 13.10.2011, 110 
medlemmer. 25 av disse hadde ennå ikke betalt kontingenten da de var innmeldt via 
hjemmesiden. 
 
Styrets aktiviteter 
Referatene fra styremøtene var tilgjengelig på hjemmesiden. I tillegg hadde deler av 
styret hatt kontakt nærmest daglig i forbindelse med arbeidet med hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden  
Det ble orientert om arbeidet med tilblivelsen av dagens hjemmeside og 
finansieringen av den. Styremedlem Bjørn Nordby hadde delvis sponset deler av 
beløpet (kr 6000) og forskuttert resten (kr 10000). NiHH skal betale dette beløpet i tre 
årlige rater. Dersom NiHH – mot formodning – ikke skulle være enig i dette, 
garanterte styremedlemmene Ole Jakob Wang og Jan P. Pettersen for 1/3 av 
beløpet hver. NiHH overtok alle rettigheter til hjemmesiden ved full innbetaling. Ingen 
medlemmer kommenterte saken utover å gi uttrykk for stor tilfredshet med 
hjemmesiden. 

 
 

Aktiviteter høsten 2011 
Aktivitetsplanen for høsten 2011 ble gjennomgått. Det ble ytret ønske om at 
foreningen på et fremtidig medlemsmøte har Skattespørsmål som faglig tema. 
 
Julebordet arrangeres på 3 Girls 25. november. Dette skal være så tilnærmet et 
”norsk” julebord som vi makter. Prisen ble diskutert, og styret skulle arbeide videre 
med å få den noe lavere. 
 
Det ble forespurt om vi skulle henlegge medlemsmøtene til et annet sted, f.eks 3 
Girls, men det var unison stemning for å avvikle det i sentrum. City Beach Hotel var 
helt fint. 
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Bruk av facebook 
Det ble orientert om at foreningens Facebookside var å betrakte som et forum for 
informasjonsformidling og diskusjoner både for medlemmer og andre interesserte. 
Ved å benytte denne så var både ansvar og administrasjon svært mye lettere. 
 
De aller fleste av de tilstedeværende var på Facebook allerede eller hadde ektefeller 
som var der. Det var derfor ikke noe behov for noe innføringskurs, men i stedet 
hadde vi en fin debatt om temaet. 
 
 
 

Avsluttende middag 
De som kunne delta (25 stk) avsluttet kvelden med en hyggelig middag på Sawasdee 
reaturant. 
 
 
 
For styret 
 
Jan P. Pettersen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


