
REFERAT ÅRSMØTE 2OI4

TID: 23.01.2014. Klokken 18.00

STED: City Beach Hotel, Hua Hin

TILSTEDE: 38 stemmeberetige medlemmern 3 uten stemmereff og 3 kommende medlemmer.

Formann Ole Jakob Wang ønsket alle velkommen til foreningens 3. årsmøe.

Og giL:k direkte over til valg av møtets ordst5ner, {yrets forslag Helge Stensrud ble snstemmig vedtatt.

Han gikk rett over på dagens saksliste, og den ble giennomgått og i sin helhet godtatt uten komentarer
eller innvendinger..

Referent for møtet ble etter styrets forslag Gunnar Y*gU samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen - Forslag på Terje Thorkildsen og Rasmus Skorpe ble enstemmig vedtatt.

Sakslisten ble i sin helhet godkjent uten kommentarer.

fusberetning ble levert ut til samtlige, og finnes også på vår hjemmeside.
Den gienspeiler foreningens aktiviteter giennom året, fra stlnet og de enkelte individuelle grupper.
Jan Petter Peltersen gikk igiennom litt historikk i forbindelse med beretningen og påpekte den store
aktiviteten som de fors\iellige grupper egenhendig står for. Og varslet at det ville bli en ny fremtidig
struktur i foreningen, med flere selvstendige grupper. Dette for å slippe å hele tiden ha vedtak fra
styret om gruppens påtenlte arrangementer. Dette ville også i stor grad lette st5nets arbeid og
ansvarsområde. Det ble godt mottatt, og årsberetringen og det nye strukturforslaget ble således
godkjent uten bemerkninger.

Regnskapet ble postvis giennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Einar Bråthe sto for revisjonsrapporten for årsregnskapet 2013.
Han gikk punktvis giennom alle poster uten noen kommentarer fra medlemmene.
Han påpekte selv at regnskapet for Oktoberfestivalen ville vært ønskelig.
Ansvarlig for festivalen Karstein Nielsen svarte at det var på gunn av at festivalen ikke var i regi av
foreningen, men av utenforstående, og at det således ikke var noen utgifter eller inntekær for
foreningen.
Dette ble godtatt og det var ingen ytterligere kommentarer til Ånregnskapet.
Revisjonsrapporten ble også utdelt og finnes i sin helhet på nettet på forgreningens hjemmeside.

Styrets forslag og å opprettholde medlems kontingenten på dagens nivå 1000 TFIB ble enstemmig
vedtatt..

Budsjettet for 2014 ble lagt fram og gatt giennom post for post. Det var ingen anmerfufngsl r*
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Det ble vedtatt at et eventuelt overskudd skulle gå til styrking av egenkapitalen.
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Så var vi fremme ved valg av styret og valg komiteen.

Vår formann Ole Jakob Wang fratrer som leder.
Konstituer styremedlem Gunnar Yaagø står ikke på valg.
Konstituert styremedlem Karstein M Nielsen star ikke på valg

Valg komiteen hadde brukt tiden godt og kom nærmest med en totalinnstilling til medlemmene.
Deres forslag var som følger.

Leder.
Styre medlemmer.

Vara medlem.

Revisor"

Valgkomiteen har bestått av:

Fungerende leder.

Medlemmer.

Helge Stensrud
Jan PetterPettersen
Yngvar Rydland
Bjørg Thorkildsen

GunnarVaaga

Einar Bråthe.

Ove Haslie

Bjørn Henneberg (døde 5. desember 2A1'3)
Stein Gunnar Guterud.

Det var ingen innvendinger og styret ble i sin helhet enstemmig valgt.

Valgkomiæen har giort en flott jobb og det var således et ønske om at de kunne fortsette.
Med en erstatter for Bjørn Henneberg.

Det sa de seg villige til og med nytt medlem Wenche Utheim, som sporty sa j4 ser valgkomiteen for
sesongen slik ut.

Ove Haslie
Stein Gunnar Guterud
Wenche Utheim.

Årsmøte var dermed over på meget kort tid, takket være god forberedelse og godt forarbeid.
Foreningen seiler i medvind og har pr. 31.12.13 246 betalende medlemmer. Det er oppløftende tall og
viser at behovet for et samlingspunkt forNordmenn i Hua Hin er fortsatt stort.
Vår nye formann Helge Stensrud ba så om ordet. Han hadde med blomster til avgående formann
Ole Jakob Wang og i sin tale, både ord og vers, roste han avgående formann for hans uthettelige
arbeid for foreningen. En hel generalforsamling sluttet seg til, og oppreist gav Ole Jakob Wang den
applaus og hyllest han virkelig fortjener.
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