
REFERAT UTVIDET STYREMØTE 

 

Dato:  14.03.13 

STED:   Hua Hin Miss You, soi 80 

TILSTEDE: Jan P Pettersen, Ole Jakob Wang, Helge Stensrud, Yngvar Rydland,  

Tove Skogrand Boonkoy. 

 

Oppsummering av årsmøtet. 

 Det var enighet om at årsmøte var vel gjennomført. 

Lokalitetene var muligens ikke perfekt, da det var vanskelig å lese dokumenter på overhead 

for de som satt bakerst i salen. 

Det vil bli sett på andre alternativer for kommende årsmøte. 

Videre ble det observert at det var godt engasjement fra medlemmene, og kommentarene  

satt lett. 

Når det derimot nærmet seg tid for valget ble det lagt merke til at enkelte medlemmer  

valgte å forlate møtet.  

 

 

Arbeidsform og organisering av styret i kommende periode 

Nå som oppbygningsfasen av foreningen er over og vi går inn i  

driftsfasen, vil en del av arbeidsoppgavene bli enklere. 

Det nye styrets medlemmer ble enig om en arbeidsfordeling. 

 

 

Organisering av administrasjon og styret i fremtiden 

Det ble sett på forslag om følgende organisering i fremtiden: 

Styret 

 Strategi 

 Ledelse 



Administrasjon 

 Administrasjon/medlemspleie 

 Økonomi 

 Informasjon 

Hjemmesiden  Aktiviteter  Kurs  Møter       Arrangementer 

   Golf   Språk  Medlemsmøter Damelunsj 

   Petanque  Matlaging Onsdagstreff  Oktoberfest 

           Nyttårsfest 

Styret vil i denne modellen bli ett styrings-styre mot dages arbeidende styre. 

Administrasjons delen vil ble en tjeneste NiHH kjøper av utenforstående. 

Øvrige undergrupper driftes av medlemmene på frivillig basis. 

 

Det vil jobbes videre med dette forslaget i styret frem til neste årsmøte. 

Onsdagstreffet 

Tidligere benyttet Hua Hin Miss You onsdagskveldene som musikk kveld. 

Da vi startet våre Onsdagstreff ba vi Tormod Eek om å kutte musikken, slik at vi lettere 

kunne snakke sammen.  

Det viser seg nå at endringene ikke er positive for det økonomiske resultatet på restauranten 

Hua Hin Miss You.  

Styret besluttet derfor enstemmig å flytte Onsdagstreffet til roligere lokaliteter. 

Det vil bli samtaler med eier på Terrace 90- hvor vi forøvrig har våre medlemsmøter, for å se 

på mulighetene der. 

Petanque 

 

Styret besluttet formelt å støtte forslaget til dannelse av aktiviteten Petanque som ledes av 

Terje Thorkildsen. 

 

Jan P. Pettersen  Ole Jakob Wang  Helge Stensrud 

 

 

Yngvar Rydland  Tove Skogrand Boonkoy 


