
Referat fra styremøte NiHH  24. september 2018 

Til Stede:  Harald A. Wie 

Stein G. Guterud 

Trond Brekke 

Rune Skogstad, varamedlem   

Egil N. Kroken 

 

Ikke møtt: Inga-Lill Husevåg (i Norge) 

 

Sted: Sailom 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

Orienteringer:  

Trond orienterte om at feiringen av 17. mai ble særdeles vellykket med opp mot 

80 deltakere. Arrangementet fikk et underskudd på 135,50 Bath. 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 28. mars. 

 Vedtak: Referatet ble godkjent med følgende merknader: 

a) Informasjonsplakat 

Se sak 3a på sakslisten. 

b) Velkomst e-post til nye medlemmer 

Iverksatt. 

c) Regnskapsprogram 

Inga-Lill vurdere andre «off-the-shelf» programmer innen 1. november 

2018. 

d) Endring av «Onsdagstreffen» til «Torsdagstreffen». 

Iversatt. 

e) Spørreundersøkelsen 

Se sak 3b på sakslisten. 

Harald presenterer resultatet av undersøkelsen på første medlememøte 

11. oktober. 

 

 



f) Bankkonto DnB 

Det er opprettet en ny bankkonto i Norge. Kontonummeret er lagt ut 

på hjemmesiden. 

g) Utsendelse av invitasjoner 

Iversatt. 

h) Medlemskort 

Iverksatt. 

i) Projektor 

Iverksatt. 

Sak 3 Utestående saker 

a) Informasjonsplakat 

Vedtak: Det er laget 10 informasjonsplakater. Disse vil Trond og Harald 

forsøke å få satt opp på steder hvor nordmenn ferdes i Hua Hin. 

b) Spørreundersøkelsen  

Vedtak: Harald orientere om resultatet av undersøkelsen på medlemsmøte 

11. oktober. 

Sak 4: Medlemsmøte uke 41, torsdag 11. oktober 

 Vedtak: Egil  og Rune lager og presenterer et tema til medlemsmøte 11 

oktober kl. 18:00. De lager invitasjon til møtet som sendes ut til medlemmene via 

Arne senest mandag 1. oktober med binende påmeldinsfrist mandag 8. oktober. 

Det blir bespisning etter møtet som har en pris for medlemmer og en for ikke-

medlemmer/gjester. 

Trond bestiller møtelokale. 

Invitasjonen legges ut på hjemmesiden. 

Sak 5: Oktoberfest uke 43 

Vedtak: Trond undersøker og finner en restaurant/hotell som arrangerer en slik 

festival.. Det lages en invitasjon med binende påmelding som sendes ut til 

medlemmene. Det kjøpes billetter for antall påmeldte. Det vil bli en pris for 

medlemmer og en for ikke-medlemmer/gjester. 

Invitsajonen legges ut på hjemmesiden. 

 



Sak 6: Quiz-kveld 

Vedtak: Rune i samarbeid med Stein, lager et opplegg for en NiHH quiz-kveld. 

En test vil bli gjennomført ifb. med «Torsdagstreffen» 4. oktober der de 

frammøtte er invitert til å delta.  

Eventuelt: 

Egil søkte på vegne av Petanque-gruppen om å få kjøpe 8 sett med 

Petanquekuler. 

Vedtak: Det kjøpes inn 8 sett til en max. pris på 800 Bath/sett. 

  

Tid og sted for neste møte: 

Mandag 15. oktober kl. 11:00 på Sailom 

Møte ble hevet kl. 13:00 

  


