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REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR NORDMENN I HUA HIN  
 
Tid:  25.02.2016 kl. 1800 

Sted:  City Beach Hotel, Hua Hin 

Tilstede: 42 stemmeberettigede medlemmer og 3 gjester. 

Styrets leder Jan P. Pettersen ønsket velkommen. Før årsmøtet formelt bel åpnet, ble det 
gitt en orientering fra Vincent Kerrmanns, Hua Hin Charity Project. Han holdt en kort 
orientering om det arbeid de gjør blant trengende i Hua Hin området, og fremdriften på 
anskaffelsene som NiHH hadde bevilget 100 000 THB til. Det er allerede anskaffet 6 
rullestoler og det er midler nok til å bestille 3 nye. 

Det var ingen spørsmål fra salen og årsmøtet ble så formelt åpnet. 
 
Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede 
Årsmøtet godkjente de 42 stemmeberettigede medlemmene. 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Årsmøtet godkjente både innkalling og saksliste. 

Sak 3 Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 
Jan P. Pettersen ble valgt til ordstyrer. Trond Brekke ble valgt til sekretær, og Terje 
Torkildsen og Wenche Utheim ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 4 Behandle årsmelding 
Ordstyrer gikk raskt igjennom årsberetningen. Det var ingen kommentarer til denne. Saken 
ble godkjent. 

Sak 5 Behandle regnskap 
Yngvar Rydland gikk raskt gjennom regnskapet og vedlegg. Revisjonsrapporten var utsendt 
på forhånd, og revisor henviste til denne. Det var ingen kommentarer og regnskapet ble 
vedtatt. 

Det ble opplyst at det pr i dag var 173 betalende medlemmer. 

Sak 6 Fastsette medlemskontingent 
Styrets forslag var at medlemskontingenten fortsatt skulle være på 1000 THB alternativt 200 
NOK. 
Det kom forslag fra salen om at medlemskontingenten skulle være 1 000 THB alternativt 250 
NOK. Dette ble godkjent. 
Medlemskontingenten for 2017 er derfor 1000 THB, alternativt 250 NOK. 

Sak 7 Forslag til ny formålsparagraf 
Styrets forslag til ny formålsparagraf for NiHH ble begrunnet. Det kom ingen merknader fra 
salen og forslaget ble vedtatt.  
Foreningens nye formålsparagraf er således: 
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«NiHH har som formål å etablere arenaer for samvær, aktiviteter og sosiale nettverk for 
nordmenn som bor eller oppholder seg i Hua Hin-området for kortere eller lengre perioder 
av året.  
Foreningen skal også kunne drive veldedighet for barn og andre trengende, fortrinnsvis i Hua 
Hin-området.» 

Sak 8 Plan og budsjett 
Yngvar Rydland gjennomgikk budsjettet for 2016. Det ble en overskridelse på 
jubileumsfesten på 24 820 THB som er utgiftsført i regnskapet for 2016. Dette skyldes at det 
ble flere deltakere enn det som var lagt til grunn i budsjettet for 2015. Det ble derfor 
foreslått å korrigere budsjettet for 2016, ved å legge inn i budsjettet 25 000 THB på konto for 
Jubileumsfest. Det budsjetterte årsresultatet ble da endret fra 65 000 THB til 40 000 THB. 
Dette ble godkjent av Årsmøtet. 

Sak 9 Valg 
Valgkomiteen bestående av Wenche Utheim, Stein Gunnar Guterud og Helge Stensrud 
innstilte til valg for Nordmenn i Hua Hin for 2016: 

Styremedlemmer: Fareeda Prathanchai  (2 år) 
   Tor Byholt   (2 år) 
   Steffen Heitmann  (2 år) 

Internrevisor:  Jan Henrik Baklund  (1 år) 

Styreleder:  Fareeda Prathanchai  (2 år) 

Det nye styret er: 
Styreleder  Fareeda Prathanchai  (2016-2018) 
Styremedlem  Tor Byholt   (2016-2018) 
   Steffen Heitmann  (2016-2018) 
   Trond Brekke   (2015-2017) 
   Reidar Thornes  (2015-2017) 

Internrevisor  Jan Henrik Baklund  (2016-2017) 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

Årsmøtet valgte deretter følgende til valgkomite: 
Stein Gunnar Guterud, Helge Stensrud og Harald Arne Wie 

Sak 10 Inndekning av underskudd 
Årets underskudd ble vedtatt dekket av egenkapitalen. 

Alle vedtak var enstemmig. Gjelder alle punkter. 

Avgående styreleder takket for tiden han hadde fått være i styret i NiHH. Det hadde vært 
givende. Etter de første 5 år var foreningens aktivitet betydelig og den ble oppfattet som 
veldrevet. Æren for dette var først og fremst at medlemmene sluttet opp om virksomheten 
og tok ansvar for gjennomføring av aktiviteten i de ulike gruppene.  Han fremholdt at «ingen 
tre vokste inn i himmelen». Det nye styret måtte fortsette arbeidet med å videreutvikle 
NiHH både med hensyn til organisering og aktiviteter.  
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Yngvar Rydland tok ordet og takket avgående styreleder for stor innsats. Fra foreningen 
NiHH fikk hvert av de avgående styremedlemmene 3 000 THB til en middag som takk for 
jobben. 
Ett av medlemmene ga uforbeholden ros til kvaliteten på de fremlagte regnskap. Han sa at 
det var mange bedrifter som hadde noe å lære.  
Som økonomiansvarlig hadde Yngvar Rydland æren for dette. 

Jan Petter takket og ga ordet til påtroppende styreleder Fareeda Prathanchai, som takket for 
tilliten og avsluttet møtet. 

 

--------------------------------                                                           ------------------------------- 
Wenche Utheim      Terje Thorkildsen 

        

 

 


