
 

 

Protokoll fra NiHH`s årsmøte 21. februar 2019 på Sailom Hotel. 

Sak 1  Konstituering  

  Valg av dirigent. 

Styret foreslo Tor Byholt som dirigent. 

Vedtak: Tor Byholt ble enstemmig valgt. 

  Godkjenne de stemmeberettigede 

Vedtak: Det var 25 stemmeberettigede. 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningorden ble enstemmig 

godkjent. 

  Valg av sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen  

Vedtak: Anne Lise Byholt ble valgt som sekretær og Gunnar Waaga og 

Frank Mossing Wian ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 2 Behandle årsmelding. 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemming vedtatt. 

Sak 3 Behandle regnskap.  

Vedtak: Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent. 

Sak 4 Disponering av overskudd 

Vedtak: Overskuddet på 4031 Bath legges til kapitalen. 

Sak 5 Fastsettelse av kontingent 



Vedtak: Medlemskontigenten for 2019 forblir uforandret, dvs. 1000 

Thai Bath per. person ved betaling i Thailand og NOK 250 ved betaling 

til norsk konto. 

Sak 6 Aktivitetsplan og budsjett. 

Vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjettet for 2019 ble 

enstemmig vedtatt. 

Sak 7 Innkomne forslag. 

Forslag fra styret vedtatt i styremøte 26. november 2018. 

Styret fremlegger følgende endring av vedtektenes Paragraf 2:  

Formål: 

NiHH har som formål å etablere arenaer for samvær, aktiviteter og 

sosiale nettverk for nordmenn som bor eller oppholder seg i Prachuap 

Khiri Khan og Phetchaburi for kortere eller lengre perioder av året. 

Foreningen skal også kunne drive veldedighet for barn og andre 

trengende, fortrinnsvis i de samme områdene. 

Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtektenes paragraf 2 ble 

nedstemt og den opprettholdes slik: 

2. FORMÅL 

NiHH har som formål å etablere arenaer for samvær, aktiviteter og 

sosiale nettverk for nordmenn som bor eller oppholder seg i Hua Hin-

området for kortere eller lengre perioder av året. Foreningen skal også 

kunne drive veldedighet for barn og andre trengende, fortrinnsvis i 

Hua Hin-området. 

Sak 8 Valg av styre.  

Harald A. Wie, leder, valgt for 2 år i 2018. 

Inga Lill Husevåg, medlem, valgt for 2 år i 2018. 



Stein G. Guterud, medlem, valgt for 2 år i 2018 

 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

Egil N. Kroken, medlem, 2 år 2019/2021 

Rune Skogstad, medlem, 2 år 2019/2021 

Erling Gullbekkhei, varamedlem, 1 år 2019/2020 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Valg av internrevisor. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til internrevisor for 2019/2020 Knut 

Byberg ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10 Oppnevne valgkomite. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til valgkomitee for 2019/2020 Tor 

Byholt, Rolf Ollestad og Helge Stensrud ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Gunnar Waaga                   Frank Mossing Wian 

Sign     Sign 


