
REFERAT STYREMØTE  

 

Dato :  01.06.12 

Sted :  Einar Bråthes kontor, Khao Takiab, Hua Hin 

Tilstede :  Jan P. Pettersen (via skype), Ole Jakob Wang, Einar Bråthe,  

Tove S. Boonkoy  

Forfall :  Bjørn Henneberg 

 

STATUS MEDLEMMER 

Pr. 01.06.12 er medlemsmassen på 162, hvorav 10 ikke har betalt for 2012. 

Vi har også 5 nye medlemmer, men mangler pr. 01.06. fortsatt kontingent fra disse. 

Foreningen har pr dags dato 2478 kr innestående på norsk konto. 

 

SAKSBEHANDLING, KOMMUNIKASJON, E-POS 

Det er viktig at alle mottatte e-poster besvares av alle det måtte gjelde. Besvar e-poster 

slik at avsender vet at mottaker har mottatt og lest. 

 

MEDLEMSKORT 

Vi har fått laget en prototype på medlemskort. Dette inneholder logo, navn, 

medlemsnummer samt adresse til vår hjemmeside og e-post adresse. 

Kortet er i hardplast og har blank bakside. Dette for å kunne klistre merker på baksiden 

for betalt årsavgift. 

Det var diskusjon angående størrelsen. Det ble bestemt at vi forsøker å sjekke ut 

muligheten for å finne mindre kort (bankkort format). 

Når det gjelder medlemmenes nummer, ble det enstemmig vedtatt at alle heretter 

beholder sitt nummer ved innmelding. 

Medlemmer som ikke betaler eller melder seg ut vil få en X foran sitt navn. Deres 

medlemsnummer vil ikke bli benyttet igjen til andre. Nye medlemmer vil få høyere 

nummer. 

 



MARKEDSFØRINGSMATERIELL – T SKJORTER 

Steinar har sjekket ut skjorter og hadde med 2 stk for visning. 

Dette er piquet skjorter av god kvalitet i fargene blå og grønn. 

Det ble enstemmig vedtatt at logo broderes på venstre arm og at følgende blir bestilt: 

dame (blå) 100 stk fordelt på størrelsene M, L og XL og 

herre (grønn) 100 stk fordelt på størrelsene L, XL og XXL 

Einar sjekker også ut pris på klistremerker for bil og moped. 

Det var ønskelig fra styret om at disse var i ett litt mindre format enn sist. 

 

STATUS AKTIVITETSPLAN 

Når det gjelder aktivitetskalenderen for høsten 2012 begynner det meste å komme på 

plass. 

Dagstur til Dolphin Bay (båttur) ble fastsatt til torsdag 01.11.12  

Overnattingstur til Ayuthuya ble lagt til torsdag og fredag 29. og 30. november. 

Einar har løpende kontakt med golfgruppen. Datoer for deres arrangementer til høsten 

mangler fortsatt på aktivitetskalenderen. Einar og Bjørn H tar kontakt med golfbanen 

Thanarat i Pranburi for å sjekke ut mulighetene til en spesialavtale på medlemskap for 

medlemmene i NiHH. 

 

HJEMMESIDEN 

Det ble bestemt at vår logo skal inn med farger i øvre venstre hjørnet. I skrivende stund 

er dette allerede endret. 

Videre ble det avgjort at alle styrets medlemmer tenker igjennom eventuelle endringer 

på hjemmesiden til neste styremøte. 

 

BRØNNØYSUNDREGISTRENE 

Registrering av foreningen i Brønnøysundregistrene, for å få opprettet norsk bankkonto i 

foreningens navn, blir ikke gjennomført. Begrunnelsen for dette er at det er mer ”jobb” 

med å registrere foreningen enn å bytte konto ved hvert kasserer bytte i styret. 

Det ble ikke fastsatt dato for neste styremøte. Innkalling kommer ved behov. 

 

 

Jan P. Pettersen          Ole Jakob Wang                  Einar Bråthe               Tove S Boonkoy 


