
Referat fra styremøte NiHH 5. november 2018 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Trond Brekke 

  Inga-Lill Husevåg 

  Egil N. Kroken 

  Rune Skogstad, varamedlem 

  Arne Gravdahl, redaktør 

  Bjørg Thorkildsen, Damelunsjen 

  Terje Thorkildsen, Petanque-gruppen   

Sted: Sailom 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med 3 tillegg: 

  Sak 6 a) Godkjenning av innkjøp av drikke til Oktoberfesten 

Sak 6 c) Oppdatering Herrelunsjen 

Orientering/drøftinger b) Quiz-kveld.  

Pris for detakelse på Quiz-kveld    

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 15. oktober. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 3: Sjekkliste for innsendelse av innlegg, invitasjoner, rapporter etc. 

 til hjemmesiden. 

Vedtak: Sjekklisten ble revidert og godkjent. 

Sak 4: Sjekkliste for mottak/innbetaling av medlemskontingent. 
 

Vedtak: Sjekklisten ble revidert og godkjent. 



Sak 5: Medlemsmøter. 

a) Status for medlemsmøtet 22. november 

b) Framtidige medlemsmøter 

Vedtak: Egil sender kontaktinformasjon for politibetjentene som holdt foredrag 

om traffikk på medlemmsmøte 11. oktober til Arne som sender e-post til 

medlemmene. Informasjonen legges ut på hjemmesiden under «Verdt å vite». 

a) Egil utarbeider forslag til «temaer» for medlemsmøte 22. november. 

Forslaget må være klart innen 14. november og invitasjon sendes ut 15. 

november. 

b) Det vil bli lagt til 2 ekstra medlemsmøter i vårsesongen 2019. 

Sak 6: Arrangementer 

a) Oktoberfesten. Evaluering/rapport. 

b) Status for julebordet 

Vedtak: 

a) Oktoberfesten. Evaluering. 

Styret var uforbeholden i sin rose av Trond for gjennomføringen av    

«Oktoberfesten». Arrangementet var særdeles vellykket! Se omtale på 

hjemmesiden. Styret godkjente at det ved framtidige arrangementer av denne 

type skal ha en «Cover-charge» (CC) for gjester som ikke ønsker 

«hovedmenyen». Størrelsen på CC vill bli satt av styret for hvert 

arrangement. 

b) Status Julebord 

Planleggingen er i «rute». Forhåndsvarsling er sendt medlemmene. Datoen 

er 7. desember. Sted: Yellow House. Trond og Harald lager invitasjon som 

sendes ut ASAP. 

c) Herrelunsjen 

Trond tar kontakt med Heidi`s evt. Sara Janes` for å få en lett lunsjmeny til 

herrelunsjen 17. oktober. 

Sak 7:. Innbydelse til svenskeforeningens 10 årsjubileum. 

 Godkjenning av gave. 



Vedtak: Gaven på 2000 Bath ble godkjent. 

Orienteringer/drøfting:  

a) Revidert utkast til «Kjøreplan» fram til 1. mars 2109. Tatt til 

orientering. 

b) om annonsering, og evt betaling for de som annonserer privat som ikke er 

medlemmer, samt hvordan det stiller seg for bedrifter. Ingen endringer 

til eksisterende regler. 

c) Quiz-kveld. 

Neste Quiz-kveld er 8. november og deretter 29. november. 

Vedtak: Deltakerpris for Quiz-kveld er satt til 100 bath pr. deltaker. 

Eventuelt 

Egil sonderer mulighetene for å få arrangert en Petanque-konkurranse mot 

Cha-Am Petanque. 

Tid og sted for neste møte: Mandag 26. november kl. 11:00-13:00 

Møtet ble hevet kl. 12:45. 


