MEDLEMSMØTE
Sted:

City Beach Hotel, Hua Hin

Tid:

24. mars 2011

Deltakere:

27 stk i henhold til liste

ORIENTERING
Programmet
Styreleder beklagde innledningsvis at kveldens faglige del av programmet
(Forsikringer) måtte utgå grunnet sykdomsforfall. Temaet ville bli satt opp på senere
medlemsmøter.
Styremøter
Det var gjennomført styremøter 4. mars og 15. mars. Det ble kort redegjort for
sakene.
Økonomi
Økonomiansvarlig redegjorde for beholdning i kassen (330000 thb), i tillegg til det
som innkom under kveldens møte. Utgifter så langt var i hovedsak ca 10 000 thb til
markedsmateriell og leie av møteromsutstyr.
Møtested i Hua Hin
Baren Little Norway var eid av to nordmenn. Her serveres det god, norsk mat, både
frokost og middag. Betjeningen kunne også litt norsk.
Eierne var svært i møtekommende og det var enighet om at NiHH kunne få
markedsføre stedet som møtested i Hua Hin sentrum og samtidig få sette opp
informasjonsmateriell. Ordningen skulle fortløpende evalueres.
Betaling på medlemsmøter
Styret hadde besluttet at medlemmer ikke skulle betale den vedtatte møteavgift på
møter. Dette skulle kun ikke-medlemmer gjøre.

MARKEDSFØRING
Markedsmateriell
Det var blitt laget små plakater og stickeres for oppsett på barer, restauranter,
resepsjoner og andre lignende steder hvor nordmenn treffes. Materiellet ble utdelt til
de som måtte ønske det.
Facebook
Det er laget en egen Facebok side for Nordmenn i Hua Hin. Medlemmene ble
oppfordret til å bruke denne aktivt.
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Hjemmeside
Det ble fortsatt arbeidet med å videreutvikle hjemmesiden som det viktigste
informasjonsorgan for foreningen.
Pressemelding
Styret hadde laget to utgaver av pressemelding i forbindelse med etableringen.
Denne skulle sendes ut når hjemmesiden var tilnærmet ferdig.
Medlemsverving
Alle ble oppfordret til å være aktiv i forbindelse med verving av nye medlemmer.
Styret hadde laget følgende målsettinger for medlemstallet i foreningen:
• 50
medlemmer innen utgangen av mars 2011
• 100 medlemmer innen utgangen av september 2011
• 200 medlemmer innen utgangen av 2011
På møtet ble det tegnet 12 nye medlemskap slik at det i alt var 54.

JULEBORD
Det var tidligere fremkommet ønske om å arrangere et mest mulig norsk julebord i
løpet av høsten 2011. Styret var allerede i gang med forberedelsene.
Medlemsmøtet fastsatte fredag 25. november 2011 som tidspunkt.

IDEDUGNAD
Det var tidligere besluttet at medlemsmøtet skulle ha en idédugnad som grunnlag for
programmet for perioden oktober 2011 – mars 2012. Følgende fremkom:
Faglige tema
• Presentasjon av det nye sykehuset (Bangkok Hospital)
• Førstehjelp
• Syk i Thailand
• Forsikring
• Viktige telefoner
Medlemsrabatt
• Sykehus/tannlege/fysioterapaut
Merknad: Ikke på vanlige forretninger, restauranter etc
Hjemmeside
• Anbefalinger/gode erfaringer
(helseinstitusjoner, håndverkere, restauranter, spesialbutikker, advokater,
datasupport og tilsvarende)
• Hva skjer i Hua Hin?
Kalender over de viktigste aktiviteter de nærmeste dager
• Kart
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Fellesarrangement
Det burde gjennomføres felles arrangement med de øvrige skandinaviske
foreningen i Hua Hin og Cha Am.

Aktiviteter
Det bør etableres følgende grupper eller gjennomføres kurs i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golf
Ansvar:
Bjørn N
Minigolf
Ansvar:
Per
Kurs i matlaging (thai)
Ansvar:
Kristin
Bokbyttedag
Ansvar:
Bjørn H
Språkkurs (thai)
Bowling
Boccia
Bridge
Utflukter (Vinsmaketur, båttur og lignende.)

Sted: Little Norway

FELLES MIDDAG
Etter at møtet var hevet, ble det gjennomført en meget hyggelig felles middag på
Sawasdee restaurant. Det deltok 17 stykker.

For styret
Jan P. Pettersen
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