
REFERAT STYREMØTE 

TID:   15.november 2011-11-18 

STED:   Little Norway, Hua Hin 

TILSTEDE:  Jan P Pettersen 

   Ole Jakob Wang 

   Bjørn Nordby 

   Tove Skogrand  Forfall: Tore Frugård 

 

INNKALLING: 

Enstemmig godkjent 

 

STYRKE  ADMINISTRATIV  KAPASITET 

For å styrke den administrative kapasiteten i styret er det nødvendig å engasjere ekstern 

bistand. Grunnen er at styret er blitt redusert siden årsmøtet og aktiviteten er økt. 

Enstemmig vedtak: 

Tove Skogrand engasjeres som sekretær frem til Årsmøtet. Vederlag for arbeidet er 

5000 baht . 

 

ORGANISERING AV STYREARBEIDET 

Vedlagt saksdokument var utsendt på forhånd. Saken har også vært drøftet i uformelle 

møter tidligere. 

Enstemmig vedtak: 

Det igangsettes søk etter minimum 2 nye styremedlemmer med fast bosted Hua Hin.  

En av disse bør kunne være styreleder. En av de to skal ha interesse for planlegging 

og gjennomføring av arrangementer. 

 

Ved opprettelsen av grupper skal det være en forutsetning at de organiserer 

virksomheten slik at de er selvgående i forberedelser og gjennomføring. 

 

Det klargjøres overfor medlemmene (årsmøte) at foreningen er et kollektivt ansvar. 

Viktigere enn antall medlemmer er at de som er der, følger opp foreningens 

intensjoner i praksis. 



NYE AKTIVITETER 

Styret drøftet fremkomne ideer og forslag til nye arrangementer.  

Næringslivsdag 

Det er flere både medlemmer og andre nordmenn som driver næringsvirksomhet i Hua Hin. 

Det er blant annet eiendomsformidling, kiteskoler, forretninger, mediabedrifter i tillegg til 

produksjonsforetak. Det kan være interessant å avvikle en egen ”norsk næringslivsdag” i Hua 

Hin hvor disse bedriftene kan få presentere sine produkter. 

 

Minigolf 

Det er etter hvert kommet flere minigolf anlegg i Hua Hin. Det er ønskelig å arrangere et 

sosialt treff for medlemmene på ett av disse. Så snart styret finner en som kan være 

ansvarlig vil et slikt arrangement bli søkt gjennomført. 

Enstemmig vedtak: 

 Styret arbeider videre med ovennevnte saker. 

 

TIDSPLANLEGGING – GJENNOMFØRING 

Ved større aktivitet øker muligheten for at arrangementer og møter planlegges på samme 

tid. For at flest mulig skal få anledning til å delta på de ulike arrangementene skal dette 

søkes unngått. Styret har derfor fattet følgende  

Enstemmige vedtak: 

Når en aktivitetsgruppe har fastsatt en aktivitet med dato og klokkeslett og 

bekjentgjort dette ved invitasjoner eller tilsvarende, skal ikke en annen gruppe legge 

sin aktivitet til dette tidspunkt. 
Ved uenighet eller tvil avgjør styret. 

 

NESTE STYREMØTE:   4. januar 2012 på Little Norway. 

 

Jan P. Pettersen   Ole Jakob Wang   Bjørn Nordby 

   

 

Tore Frugård       Tove Skogrand 

(sett)        (sekretær) 


