
 
 
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 28.11.2014 
 
Tilstede:  Helge, Bjørg, Jan Petter og Yngvar.  

Sted:  På Skype  

Referent:  Yngvar  

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Kommunikasjon. 

2. Fremtidig bruk av Terrace 90 til fremtidige medlemsmøter. 

3. Eventuell anskaffelse av egnet høyttaleranlegg. 

4. Hvordan skal styret forholde seg til medlemmer som har en oppførsel som kan bringe 

hele foreningen i vanry. 

5. Den enkelte styrerepresentant sitt ansvarsforhold. 

6. Orientering fra møtet med valgkomiteen. 

7. Eventuelt 

 

 

1 – Kommunikasjon 

Når det gjelder styrets kommunikasjon ut til medlemmene og det å svare medlemmer og 

andre som henvender seg til foreningen gjennom E-post adresser har styret inntil videre 

besluttet følgende: 

 

Når det gjelder E-post adressen info@nordmennihuahin.com er Helge hovedansvarlig for å 

fordele denne posten videre på grunnlag av følgende kriterier: 

 

- Yngvar tar alle spørsmål som gjelder økonomi 

- Bjørg tar, sammen med Jan Petter inntil en ny arrangementskoordinator er utpekt av 

styret, alle spørsmål rundt arrangementer. Når arrangementsansvarlig for det enkelte 

arrangement er klart , er det naturlig at denne personen tar alle spørsmål vedrørende 

det enkelte konkrete arrangement. 

- Helge svarer på alle andre henvendelser, men kan delegere dette videre dersom det er 

mest hensiktsmessig. 

 

Yngvar og Olav Bjørkli, fra Golfgruppen, tar alle henvendelser som kommer inn på E-

postadressen: golf@nordmennihuahin.com.  

 

For øvrig vil spørsmålet om kommunikasjon tas opp på første styremøte i januar 2015. 

 

2 – Fremtidig bruk av Terrace 90 til fremtidige medlemsmøter 

Det kan fort bli problemer i forbindelse med medlemsmøter dersom det kommer regn, i og 

med at vi da oppholder oss utendørs. Neste medlemsmøte vil bli i den tørre årstiden og vil ha 

lav usikkerhet med hensyn til værforhold. Dette spørsmålet tas opp på første styremøte i 

januar 2015.  

 

3 – Eventuell anskaffelse av egnet høyttaleranlegg 

Det har vist seg, spesielt på medlemsmøter, at lyden er blitt for dårlig og har skjemmet et 

ellers bra arrangement. Medlem, Terje Thorkildsen, har sagt seg villig til å være foreningens 

lydansvarlige på arrangement, når han er i Thailand. Styret har gitt Terje i oppdrag å finne 
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frem til et egnet anlegg og legge frem både tekniske og økonomiske sider ved en slik 

anskaffelse. På grunnlag av dette vil Styret ta en beslutning om anskaffelse. 

4 – Hvordan skal styret forholde seg til medlemmer som har en oppførsel som kan 

bringe hele foreningen i vanry. 

Styret ønsker å ta dette spørsmålet opp på neste Årsmøte og eventuelt få inn en mulighet for  

å ekskludere medlemmer, som har en oppførsel som kan bringe hele foreningen i vanry, fra 

foreningen inn i vedtektene. I denne forbindelse kan det bli aktuelt å gjennomgå alle vedtekts 

punktene med tanke på en revisjon. Dette spørsmålet vil bli behandlet videre på første 

styremøte i januar 2015, med tanke på å få det opp på førstkommende Årsmøte. 

 

5 – Den enkelte styrerepresentant sitt ansvarsforhold 

Dette er foreløpig blitt avklart, men vil også bli tatt opp på første styremøte i januar 2015. 

 

6 - Orientering fra møtet med Valgkomiteen 

Helge, Gunnar og Yngvar fra styret hadde 26. november møte med Valgkomiteens formann. 

Der ble spørsmål rundt driften av foreningen diskutert samt spørsmål om å få inn et nytt 

styremedlem i foreningens Styre ved neste Årsmøte. Konkrete navn ble diskutert og forslag 

lagt frem. Styret vil ta fornyet kontakt med Valgkomiteen etter neste styremøte i januar 2015. 

 

7 – Eventuelt 

Det ble diskutert hvorvidt Helge på siste Årsmøte ble valgt for ett eller to år, i og med at han 

da hadde sittet i styret i ett år, men ble valgt til Formann på siste Årsmøte. Det ble avklart at 

han, ifølge vedtektene, da ble valgt for ett år og er på valg på førstkommende Årsmøte. 

 

 

 

Hua Hin 28.11.14 

 

 

 

 

 

------------------------------------------  ---------------------------------------- 

Helge Stensrud    Bjørg Thorkildsen    
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Jan Petter Pettersen    Gunnar Vaage 
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Yngvar Rydland  


