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REFERAT STYREMØTE 

 

Dato:   28.03.12 

Sted:   Einar Bråthes kontor, Kao Takiab Hua Hin 

Tilstede:  Jan p. Pettersen, Ole Jakob Wang, Einar Bråthe 

   Bjørn Henneberg, Tove Skogrand Boonkoy 

 

 

Jan Petter ønsker velkommen til sesongens siste styremøte hvor hele styret er samlet. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Medlemmer 

Medlemsmassen teller nå 159 medlemmer. 

 

Bankkonto 

Det ble vedtatt at Jan Petter sjekker om det er mulig å åpne en konto i Norge i NiHHs navn. 

 

Aktiviteter 

Onsdagspils 

Fra oktober vil medlemsmøtene bli avholdt på Terrace 90, mens ONSDAGSPILSEN blir holdt 

på Hua Hin Miss You f.o.m. 20.03.12 

Bokbytte 

Det var enighet i at bokbytte hver siste torsdag i hver måned utgår etter 29.03.12. Det vil 

heretter bli mulig å bytte bøker på HH Miss You i soi 80 når man måtte ønske. Kjøreregler for 

dette vil bli utarbeidet i løpet av sommeren i samarbeid med Tormod. 
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Golf 

Det er flere medlemmer som ønsker å spille golf sammen, men som føler at de (ennå) ikke er 

så god. Einar vil ta kontakt med Bjørn Nordby ang forhandling om rimeligere medlemskap på 

Tanarat. Det er ønskelig og ha en fast dag i uka utenom turneringene hvor medlemmene kan 

treffes for trening, spill og sosialt samvær. 

Pizzakvelder 

Det vil fra oktober bli arrangert pizza bufe hos Bjørns Hua Hin Pizza hver siste mandag i 

måneden. Pris vil bli avtalt senere. 

Pool og dart 

Det er ønskelig fra styret at Tormod på HH Miss You tar initiativ og ansvar for organisering av 

pool-, og dartliga fra høsten av. 

Dette vil bli forsøkt organisert i løpet av lavsesongen. 

Dametreff 

Det vil også bli arrangert dametreff eller sammenkomst for de kvinnelige medlemmene og 

de øvrige medlemmers bedre halvdel fra høsten av. Tove sjekker alternative muligheter.  

 

Hemmesiden 

Ole Jakob sjekker pris på eventuelle endringer på vår hjemmeside, og dette jobbes videre 

med. 

 

Styremøter 

Det ble enstemmig vedtatt at styrereferater skal signeres av alle styremedlemmene ved 

første anledning.  

Det ble ikke fastsatt dato for neste styremøte. Møtene avvikles ved behov. 

Ole Jakob er ansvarlig for innkalling, da Jan Petter befinner seg i Norge i sommer. 

 

 

Jan P. Pettersen   Ole Jakob Wang   Einar Bråthe 

 

 

Bjørn Henneberg      Tove Skogrand Boonkoy  


