
Referat fra styremøte NiHH  28. mars 2018 

Til Stede:  Harald A. Wie 

Inga-Lille Husevåg 

Stein G. Guterud 

Trond Brekke 

Rune Skogstad, varamedlem   

Arne Gravdahl, redaktør 

 

Ikke møtt: Egil N. Kroken  

 

Sted: Sailom 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 15. mars 

 Vedtak: Referatet ble godkjent 

Sak 3: Utestående saker 

a) Informasjonsplakat 

Vedtak: Forslaget fra Trond sendes til styremedlemmene for 

kommentarer/endringer. Trond og Harald tar kontakt med 

Immirasjonskontoret og Flybussterminalen for anmodning om oppslag 

der. Frediggjøres iløpet av neste uke. 

b) Velkomst e-post til nye medlemmer 

Vedtak: Forslaget fra Stein ferdiggjøres av Stein og Harald og sendes til 

styremedlemmene for kommentarer/endringer. Ferdiggjøres iløpet av 

neste uke. 

c) Regnskapsprogram 

Vedtak: Overgang til nytt regnskapsprogram er allerde gjennomført av 

det forrige styret. Programmet vil bli brukt ut dette regnskapsåret. Inga-

Lill vurdere andre «off-the-shelf» programmer innen 1. november 2018. 

d) Endringer av «Onsdagstreffen» 

Vedtak: Arne sender ut info til medlemmene denne uka og oppdaterer 

hjemmesiden uka før «Torsdagstreffen» iverksettes. 



e) Spørreundersøkelsen 

Vedtak: Harald sender ut til orientering til styremedlemmene 

oversikt/oppsummering av innkomne svar til spørreundersøkelsen 

f) Bankkonto DnB 

Vedtak: Ing-Lill fortsetter prosessen med å avvikle kontoen i DnB 

Norge. Arne sender ut info til medlemmene om at denne ordninger med 

innbetaling av medlemmskontingent til konto i Norge er avviklet så snart 

Inga-Lill har fått avsluttet kontoen. 

g) Utsendelse av invitasjoner 

Vedtak: Arne sender ut alle invitasjoner. Medlemmene melder seg på 

ved å sende «svar» på e-posten. Alle påmeldinger vil da gå direkte til den 

gruppen som har sendt ut invitasjonen. 

h) Medlemskort 

Vedtak: Harald overleverer plastlommer til medlemskort til Stein som 

distribuerer disse til de respektive gruppeleder. 

i) Projektor 

Vedtak: Rune går til innkjøp av ny lampe til projektoren og innstallerer 

den.  

Eventuelt 

 Trond orienterte om at feiringen av 17. mai vil bli lagt til Sailom. Trond vil 

sende ut innbydelse og stå for det tekniske og forsyningsmessig. Harald fikk 

fullmakt av styret til å innvilge en evt. støtte til arrangementet. 

Tid og sted for neste møte: 

Mandag 24. september kl. 11:00 på Sailom 

Møte ble hevet kl. 12:15 

     
Etter møte orienterte Arne om at det siden forrige styremøte hadde vært 891 

besøkende på hjemmesiden. Dette viser at hjemmesiden er populær 

informasjonsformidler! 


