
REFERAT  STYREMØTE 

 

Dato:   22.02.12 

Sted:   Einar Bråthes kontor Khao Takiab 

Tilstede:  Jan P. Pettersen, Ole Jakob Wang, Einar Bråthe, Bjørn Henneberg,  

Tove Skogrand Boonkoy 

 

Jan Petter ønsket det nye styret velkommen og syntes det var ekstra flott at vi også hadde  

fått en kvinne med i styret. 

 

1. Konstituering 

Rolle og ansvarsfordeling 

Leder:      Jan P. Pettersen  

Nestleder:     Ole Jakob Wang 

Kasserer:     Einar Bråthe 

Arrangement koordinator:   Bjørn Henneberg 

Kasserer:     Tove Skogrand Boonkoy 

 

Arbeidsmetoder, møter etc 

Gruppelederne i hver aktivitetsgruppe er ansvarlig for selv å kommunisere direkte 

med medlemmene ved for eksempel e-post. 

 

Ole Jakob Wang er ansvarlig for å holde medlemslisten oppdatert til en hver tid, og 

for å sende oppdaterte lister til styret. 

 

2. Hjemmesiden 

Foredling/forbedring av hjemmesiden 

Det ble diskutert en del mulige endringer, og bestemt at alle skulle se på mulige 

endringer /løsninger til neste styremøte. 

Kommunikasjon med medlemmene 

Det ble vedtatt at vi fortsetter å sende ut informasjon via e-post, men at vi også må 

fokusere mer på hjemmesiden for å få medlemmene til å benytte denne mer aktivt. 

 

 



3. Aktiviteter 

Medlemsmøter 

Det ble vedtatt at førstkommende medlemsmøte den 22. mars vil bli holdt på 

Terrace 90 i soi 90. 

Årsaken til dette vedtaket er at prisen på City Beach hotell stiger kontinuerlig. Det var 

til å begynne med gratis, ble så 1000 baht pr møte og steg deretter til nåværende pris 

3000 baht. 

Terrace 90 tilbyr oss gratis møterom i 2. etasje og har dessuten en trivelig restaurant i 

1. etasje hvor vi kan spise felles middag etter møte. 

 

Aktivitetsplan 

Det har blitt satt ned en gruppe til å jobbe videre med forslag om næringslivsdager 

for nordmenn som driver foretninger i Hua Hin området. 

Gruppen består av: 

 Einar Bråthe 

 Ole Jakob Wang 

 Per Knutsen 

 Jan P. Pettersen 

 

4. Eventuelt 

Det ble vedtatt at styret sender en skriftlig henvendelse til alle medlemmer som ikke 

har betalt kontingent for 2012. 

 

 

 

 

 

 

Jan P Pettersen  Ole Jakob Wang  Einar Bråthe 

 

 

Bjørn Henneberg     Tove Skogrand Boonkoy  

  

  


