
 
 
Nordmenn i Hua Hin  -  Referat fra styremøte 30.09.2014 
 
Tilstede:  Helge, Bjørg, Jan Petter, Gunnar og Yngvar.  

Sted:  På Skype  

Referent:  Yngvar  

 

 

Dagsorden for møtet: 

 
1. Medlemsmøte i oktober 

2. Arrangementer – Oktoberfestival / Julefest / Årsfest 

3. Onsdagstreffen på Terrace 90 

4. Nyhetsbrev for oktober 

5. Møteplan for fremtidige styremøter 

6. Eventuelt 
 

 

 

1 – Medlemsmøte i oktober 

Styret fastsatte dato for neste Medlemsmøte til torsdag 23. oktober på Terrace 90. Helge setter 

opp dagsorden for medlemsmøte og innhenter pris på buffet. Innkalling til Medlemsmøte 

utarbeides av Yngvar og dette sendes ut til medlemmene 2 uker før Medlemsmøte. 

 

2 – Arrangementer – Oktoberfestival / Julefest / Årsfest 

Styret diskuterte de kommende arrangementene. Styret bestemte at arrangementet av 

Oktoberfestivalen og Julefesten overlates til Karstein som har sagt seg villig til dette. Han vil 

få hjelp av Gunnar. 

 

Når det gjelder Årsfesten i januar har Einar Bråthe tidligere arrangert dette. Han har 

imidlertid ikke tid til å gjøre dette mer. Styret besluttet at arrangementet rundt Årsfesten blir 

tatt opp på neste styremøte. 

 

3 – Onsdagstreffen på Terrace 90 

Styret diskuterte Onsdagstreffen på Terrace 90. Tidligere har det vært oppfattet slik at 

medlemmer av styret skulle være tilstede på Onsdagstreffen. Dette er imidlertid ikke tilfelle. 

Foreningen NiHH annonserer og markedsfører Onsdagstreffen som et sted hvor medlemmer 

eller andre interesserte kan treffes til en uformell sammenkomst. Det er imidlertid ingen 

forutsetning at medlemmer av styret i foreningen skal ha noen plikt til å være tilstede.  

 

Styret besluttet å fortsette å informere og markedsføre Onsdagstreffen som en mulighet for 

medlemmer og andre til å treffes uformelt. Styret besluttet at dette er et frittstående 

arrangement hvor det ikke er noen plikt for styremedlemmer til å være tilstede. 

 

4 – Nyhetsbrev for oktober 

Styret bestemte at det skal sendes ut et Nyhetsbrev for oktober. Der vil styret informere om 

aktiviteter som Golf, Petanque, Medlemsmøte og andre ting. Styret bestemte også at det er 

viktig i all informasjon til medlemmene at det henvises til mer utdypende informasjon lagt ut 

på foreningen hjemmeside. Vi må være flinke til å ”oppdra” medlemmene til å bruke den nye 

hjemmesiden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 – Møteplan for fremtidige styremøter 

Helge og Yngvar lager forslag til møteplan for fremtidige styremøter. 

 

 

6 – Eventuelt 

Ingen saker å behandle. 

 

 

 

Nøtterøy 30.09.14 

 

 

 

 

 

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

Helge Stensrud    Bjørg Thorkildsen    

  

 

 

 

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

Jan Petter Pettersen    Gunnar Vaage 

 

 

 

 

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

Yngvar Rydland  


