
Referat  

 

Tid: 24. februar 2011 
 
Sted: City Beach Resort (Hotel), Hua Hin 

 
Formål: Stiftelsesmøte av foreningen Nordmenn I Hua Hin (NiHH) 
 
Antall frammøtte: 24 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg av ordstyrer.  
2. Valg av referent, protokoll-underskrivere og tellekorps. 
3 Godkjenning av innkallelse og dagsorden. 
4 Vedtak av foreningens navn. 
5. Vedtekt av vedtekter. 
6. Valg av leder og fire styremedlemmer. 
7. Valg av internrevisor. 
 
 
1.   Jan Petter Pettersen ble valgt til ordstyrer. 
2a.  Ole Jakob Wang ble valgt til referent. 
2b. Rasmus Skorpe og Ove Haslie ble valgt til å underskrive protokollen 
2c.  Yngvar Rydland og Elisabeth Rydland ble valgt til tellekorps. 
3. Forsamlingen godkjente innkallelse og dagsorden. 
4. Forsamlingen vedtok at foreningens navn er Nordmenn i Hua Hin 
 med forkortelse NiHH. 
5. Hvert punkt i forslaget til vedtekter ble lest opp av ordstyrer og de enkelte  punkter  var 

gjenstand for en åpen og konstruktiv debatt. 
 Dette medførte at det ble utført endringer i punkt 2 og punkt 5 i vedtektene. 
 Med de utførte endringer ble vedtektene vedtatt. 
6. Det sittende interimsstyret ble av forsamlingen gitt tillit til å fortsette i sine verv. 
 Interimsstyret er dermed oppløst og endret til et ordinært styre. 
 
 Det nye styret består av: 

Formann:   Jan Petter Pettersen. 
 Styremedlem:  Bjørn Nordby 
 Styremedlem: Einar Bråthe. 
 Styremedlem: Tore Frugård. 
 Styremedlem: Ole Jakob Wang. 
7. Yngvar Rydland ble av forsamlingen valgt til Internrevisor. 
 
Etter valgene og avstemningene fortsatte møtet som et ordinært medlemsmøte. 
Einar Bråthe gav en fyldig presentasjon av vår hjemmeside Nordmenn i Hua Hin 
(http://nordmennihuahin.com/) 
 
Deretter ble opplegget for neste medlemsmøte den 24. mars diskutert. 
Det ble enighet om at vi skal få en orientering om ulike forsikringsordninger. 
Vi skal i tillegg ha en ide-dugnad om foreningens fremtidige aktiviteter. 
 
Dette kommende møtet ønskes avsluttet med felles middag og sosialt samvær. 
 
Møtet ble hevet klokka 19:50 
 
 
Referent: Ole Jakob Wang 


