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        Nordmenn i Hua Hin 

 

REFERAT 
 

Møte for forberedelse til etablering av forening for nordmenn i Hua Hin 
 
 

Tid:  27. januar 2011 

 

Sted:  City Beach Hotel, Hua Hin 
 

Tilstede: 33 personer, j.fr. vedlagte liste 
 
 
  

Innkalling – bakgrunn 
Interimsstyrets leder redegjorde for bakgrunnen for møtet og initiativet som var tatt på 
forumet HHAD for å etablere en forening for nordmenn i Hua Hin. Dette resulterte i at 
4 personer møtte i slutten av september og at det var avviklet i alt 4 møter tidligere 
med 10 – 12 deltakere. Det var valgt et interimsstyre som skulle arbeide videre med 
saken, herunder senere formell konstituering. Dette var: 

• Jan P. Pettersen (leder) 

• Ole Jakob Wang 
• Einar Bråthe  

• Bjørn Nordby 
Det ble understreket at valget var midlertidig og at man ennå ikke hadde fått kontakt 
med større norske miljø i Hua Hin. Deltakelsen på kveldens møte var et stort steg i 
riktig retning og det ble oppfordret til at møtet etterprøvde det som hittil var gjort slik 
at man var omforent om arbeidet så langt. Dagens tema var i hovedsak besluttet på 
forrige møte (logo og hjemmeside). I tillegg var styreleder i Cha-Am Skandinavisk 
Velforening invitert for å redegjøre for erfaringer derfra. 
City Beach Hotel stilte med gratis møtelokale mot at forsamlingen kjøpte 
forfriskninger eller mat. 
 
 

Logo – Hjemmeside 
Einar Bråthe presenterte forslag til logo og layout for hjemmeside for foreningen. 
Forslagene ble meget godt mottatt og vedtatt med akklamasjon. Det kom også 
innspill til hva hjemmesiden burde inneholde og flere understreket viktigheten av å få 
etablert en velfungerende hjemmeside. Dette var langt på vei det viktigste 
kommunikasjonsmiddel for foreningen.  
Arbeidet med logo og hjemmeside er finansiert av firmaene Thaihjem AS og Real 
Advertising. Dette muliggjorde å få arbeidet utført av et lokalt, profesjonelt firma. 
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Økonomi – finansiering 
Møtelederen anmodet innledningsvis at deltakerne betalte 100 thb for utlegg i 
forbindelse med forberedelse og gjennomføring av dagens møte (blant annet leie av 
projektor). Dette ble enstemmig vedtatt. Deltakerne innbetalte i alt 3900 thb. 
 
Det ble en fin debatt om finansiering av driften av den fremtidige foreningen herunder 
hjemmesiden. Interimsstyret hadde ikke behandlet saken og hadde ingen konkrete 
synspunkt utover at man så langt hadde åpnet for at sponsing fra seriøse firma burde 
tillates. Det fremkom synspunkter både for og i mot dette, men dersom man i stedet 
anvendte reklame i stedet for sponsing så sto man noe friere. Det ble fra salen 
foreslått at man voterte over finansiering allerede på dette møtet. 
 
Det fremkom forslag om medlemskontingent på 1000 thb per år. Ved avstemming 
(håndsopprekning) var det overveldende støtte for forslaget, så det ble betraktet som 
enstemmig. 4 stykker meldte seg inn i foreningen og betalte hver 1000 thb. 
 
Det ble også stemt over om man skulle åpne for sponsorer/reklame på hjemmesiden. 
Ved avstemming (håndsopprekning) var det overveldende støtte for forslaget, så det 
ble betraktet som enstemmig. 
 
Styret vil i senere møter fremme forslag til mer detaljerte retningslinjer, herunder 
ivaretakelse av habilitet/integritet. 
 
 

Cha-Am Skandinavisk Velforening 
Styreleder Ken Lillevik og kasserer Michael Nordstrøm deltok aktivt i møtet og fortalte 
om erfaringene fra foreningen sin. Dette var meget nyttig. Lillevik foreslo at det ble 
åpnet for muligheten for gjensidig medlemskap for de som måtte ønske det. I tillegg 
burde foreningene kunne samarbeide om felles aktiviteter og utflukter. 
 
 

Faglig tema 
Tidligere møter hadde fokusert på at det på medlemsmøter burde være et faglig tema 
med eventuelle eksterne foredragsholdere. Det hadde vært stor interesse for teamet 
internett/kabelTV/norsk TV. Roar Skamfer hadde blitt bedt om å holde et innlegg om 
saken på dagens møte. Som det fremgår av ovennevnte gikk mesteparten av tiden 
med til foreningssaker. Roar tok dette sporty og sa han trengte 5 minutter og så 
kunne vi heller komme tilbake til saken senere. Han holdt et flott innlegg som tydelig 
fenget i forsamlingen.  

 
 
Videre oppfølging 
Flere ga uttrykk for at initiativet til etablering av en forening var godt og at de likte 
opplegget som ble presentert. Flere etterlyste også vedtekter. Avslutningsvis ble det 
oppfordret til å komme med innspill til info@nordmennihuahin.com. 

 

 

Neste møte 
Neste møte ble planlagt gjennomført 24. februar 2011. (Forbehold om VM-program). 
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