
 

 

Referat fra styremøte NiHH  15. oktober 2018 

Til stede:  Harald A. Wie 

Stein G. Guterud 

Trond Brekke 

 

Ikke møtt: Inga-Lille Husevåg (i Norge) Rune Skogstad, Egil N. Kroken 

Sted: Sailom 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

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

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 3: Utestående saker 

a) Oktoberfest 

Vedtak: Oktoberfest blir lagt til 2. november på Sara Janes`. Trond følger opp mht. meny, pris etc. Invitasjon 

sendes ut 25. oktober med påmeldingsfris 30. oktober. Foreningen bidrar med 400 Bath pr. Medlem. Invitasjonen 

sendes medlemmene og legges ut på hjemmesiden. 

 

b) Quiz-kveld.  

Vedtak: Stein følger opp med Rune. Arne sender ut påminnelse om Quiz-kveld torsdag 18. oktober 

c) Julebord 

Vedtak: Julebord blir lagt til fredag 7. desember. Trond tar kontakt med Yellow House for bestilling. Invitasjon 

sendes ut 29. november med påmeldingsfrist 4. desember. Invitasjonen sendes medlemmene og legges ut på 

hjemmesiden. 

Sak 4: Medlemsmøter 

a) Evaluering av møte 11. oktober 

Vedtak: Teknisk sett var det et meget godt møte. Det bør unngås å ha foredragsholder som må ha tolk, da dette både 

tar lengre tid og at ikke medlemmene kan kommunisere direkte med foredragsholderen. 

b) Status for medlemsmøte 22. november. Harald tar kontakt med Egil for en oppdatering. 

Sak 5: Innbydelse til Den svenske foreningen i Hua Hin sin jubileumsfest 27. november 

Vedtak: Leder og ektefelle representerer NiHH og foreningen betaler 1300 Bath i påmeldingsavgift. 

Sak 6: Orienteringer/drøftinger 

a) Styret tar til etteretning kjøreplanen fram til 1. mars 2019 

b) Hjemmeside domene overføres fra leder til Redaktøren 

c) Styret gir adgang til at også ikke-medlemmer kan annonsere på hjemmesiden i hht. Regelene mot en avgift på 

1000 Bath pr. Annonse. 

Eventuelt: 

 Oppsigelse av supportavtalen med Chilli-Group. 

Det ble foreslått at foreningen sier opp avtalen med Chilli-group. 

Vedtak: Avtalen med Chilli-Group sies opp. Harald tar seg av den formelle oppsigelsen 

Tid og sted for neste møte: 



 

 

Mandag 19. november kl. 11:00 på Sailom.  

Møte ble hevet kl. 12:30 


