
PROTOKOLL 

FRA 

ÅRSMØTE I NiHH 

16. FEBRUAR 2017, CITY BEACH HOTEL, HUA HIN 

 

 

Styremedlem Trond Brekke ønsket velkommen til årsmøte, og gav deretter ordet til Steffen Heitmann. 

 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 28 stemmeberettige medlemmer til stede  

Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent 

Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å 

underskrive protokollen  

Vedtak: Ordstyrer: Steffen Heitman 

     Sekretær: Tor Byholt 

             Til å underskrive protokollen: Stein Guterud og Harald A Wie 

Sak 4. Behandle årsmelding. 

Styre viser til omdelt årsmelding og vil tilrå at årsmeldingen 

godkjennes   

Vedtak: Årsmeldingen godkjent  

Sak 5. Behandle regnskap  

Styre viser til omdelt regnskap, men vil tilrå at regnskapet på 

nåværende tidspunkt ikke godkjennes.  Dette med bakgrunn i at 



nødvendig dokumentasjon fra Nettbanken i Norge ikke pr. dato 

er tilgjengelig. 

Vedtak: Det avholdes ekstraordinært årsmøte innen utgangen av       

mars for godkjenning av regnskapet for 2016.  Det forutsettes at den 

som velges som revisor for regnskapet 2017 også innstiller på 

regnskapet 2016. 

Sak 6. Fastsette medlemskontingent  

Styret foreslår at nåværende kontingentsatser prolongeres for neste 

år, dvs  1000 THB, ev. kr 250,- pr. medlem. 

Vedtak: Medlemskontingent for 2018 fastsettes med 1000 THB, ev. kr 

250,- pr. medlem. 

Sak 7.Innkomne forslag. 

Det er innkommet et forslag som omhandler valg til styret. 

Det vises til vedtektene ptk 6. Punktet endres til:» ….. 3-5 

medlemmer med tillegg av ett varamedlem med møterett». 

Styret tilrår en slik endring. 

Vedtak: Tilrådingen vedtas.  Ptk 6 i vedtektene vil da hete:  

Foreningens styre består av 3-5 medlemmer med tillegg av ett 

varamedlem med møterett………. 

Sak 8. Plan og budsjett 

Styret viser til omdelt budsjett, og vil tilrå at budsjett for 2017 

godkjennes. 

Årsmøte kommenterte det den vesentlige lave kontingentinntekt i 

relasjon til regnskapstall for 2016.  

Vedtak:  Budsjett 2017 godkjennes 

Sak 9. Forslag til endring av styresammensetningen. Det vises til 

vedlegg. 



Styret viser til Sak 7 

 

 

Sak 10. Valg 

Styret viser til valgkomiteens innstilling og vil anbefale valgkomiteens 

tilråding. 

Vedtak: Følgende tiltrer styret: 

 Trond Brekke, styremedlem (gjenvalg for 2 år) 

 Egil Kroken, styremedlem (valgt for 2 år) 

 Harald A. Wie, varamedlem (valgt for 1 år) 

Styret for NiHH vil da få denne sammensetning: 

 Fareeda Prathanchai (leder og valg for perioden 2016 – 2017) 

Steffen Heitmann (styremedlem og valgt for perioden 2016-

2017) 

Tor Byholt (styremedlem og valgt for perioden 2016-2017) 

Trond Brekke (styremedlem og valgt for perioden 2017-2018) 

Egil Kroken (styremedlem og valgt for perioden 2017-2018) 

Harald A. Wie ( varamedlem og valgt for perioden 2017) 

Valgkomite: Valgt ble Helge Stensrud 

                      Harald A. Wie 

    Stein G. Guterud 

Revisor: Valgt ble Stein G. Guterud 

 

 



Sak 11. Inndekning av underskudd/overskudd 

Styret tilrår at saken utsettes til ekstraordinært årsmøte 

Vedtak:  Sak 11 utsettes til ekstraordinært årsmøte 

 

…………………………………    …………………………………….. 

Harald A. Wie      Stein Guterud 

(sign)       (sign) 

 

…………………………………………… 

Tor Byholt 

Referent 

 


