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Nordmenn i Hua Hin

REFERAT ÅNSTUØTE 2012

TID: L5.O?.L2

STED: City Beach Hotel, Hua Hin

TIISTEDE: 39 medlemmer

På vegne av styret ønsket Jan P. Pettersen alle velkommen til første årsmøte for foreningen

Nordmenn iHua Hin.

Sak 1 Godkienne de stemmeberettigede

Styret redegjorde for sin fortolkning av vedtektene med hensyn til hvem som var

stemmeberettiget. lfølge vedtektene er det de som har betalt medlemskontingenten innen

J0 dager før årsmØtet. Av de fremmøtte var det kun 2 som ikke hadde betalt innen denne

tidsfristen.

Etter forslag fra styret fattet Årsmøtet følgende enstemmige vedtak:

"Alle ti lstedeværende er stemmeberettigede".

Sak 2 Godkienne innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

" Innkalling og saksliste godkjent''.



Sak 3 Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til underskrift av
protokoll

Jan P. Pettersen ble valgt til ordstyrer. Tove Skogrand Boonkoy ble valgt til sekretær. Magnar

Sjuve og Jorunn Westergaard ble valgt som representanter til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtak.

Sak 4 Årsmelding

Enstemmig vedtak:

" Den frem lagte årsmeld in g for 201 1 god kjen nes".

Sak5 Regnskap

Enstemmig vedtak:

"Det fremlagte regnskap for 2011 vedtas".

Sak 5 Medlemskontingent

Gjeldende sats for kontingent var fastsatt av et orienteringsmøte før stiftelsen i 2011. Det

har stadig fremkommet ulikt syn på gjeldende kontingent på 1000 thb per person. Styrets

forslag om gradert kontingent for enkeltpersoner og par, var å betrakte som et kompromiss.

Da Yngvar Rydland fremsatte og begrunnet et nytt forslag trakk i realitet styret sitt forslag.

Enstemmig vedtak:

"Medlemskontingenten skal fortsatt være 1000 thb per person".

Sak 7 Budsiett og planer

Styret redegjorde for de aktiviteter man antok ville blividereført det kommende år. Det ble

også presentert resultat fra spørreundersøkelsen på forrige medlemsmØte vedr foreningens

aktivitet og virksomhet. Det ble særlig orientert om sryrets planer for videreutvikling av

hjemmesiden.



Enstemmig vedtak:

"Det fremla8te budsiett med merknader fastsettes som NiHHs budsjett for 2oL1,,.

Sak 8 Valg

Følgende valg ble foretatt:

Ole Jakob Wang Styremedlem 2 år (zOtZ_ZOtAl
Tove skogrand Boonkoy styremedre m 2 år (zotz - 2or4l
Biørn Henneberg styremedlem 2 år l2ot2-2oL4l

Yngvar Rydland Revisor

Enstemmig vedtatt.

Styret består itillegg av lederJan P. Pettersen og medlem Einar Bråthe. Begge er på valg i
2013.

Vedr. valgkom iti, bf e følgende forslag enstemmig vedtatt:

"styret fungerer som valgkomitå. Melding om valg sendes ut sammen med innkalling
tilårsmøtet',.

Sak 9 Disponering av overskudd

Enstemmig vedtak:

"Det gis ikke av overskuddet til vefdedige formål lør allgjeld er innfridd,,.

Etter Årsmøtet var det middag på sawasdee Restaurant.
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