
Referat fra styremøte i NiHH 11. februar 2019 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud, kl. 11:30 

  Trond Brekke, kl. 11:30 

  Inga-Lill Husevåg 

  Egil N. Kroken, kl. 11:10 

  Rune Skogstad, varamedlem 

Observatør: Redaktør Arne Gravdahl 

Sted: High Kitchen 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med følgende saker under eventuelt: 

A) Opprettelse av Facebook side 

B) Petanquegruppen 

C) Aktivitetskalender på Hjemmesiden 

Sak 2: Godkjenning av referatet fra styremøte 28. januar. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 3: Medlemsmøter 

a) Evaluering av møte 31. januar 

Medlemsmøtet ble meget godt mottatt og gjennomført 

b) Program neste medlemsmøte 28. februar 

Egil tar kontakt med Jan P. Pettersen for å få den endelige teksten på temaet. 

Styret fordelte arbeidoppgaver for medlemmsmøte 28. februar. Se tidligere 

oversendt oppgavefordeling.  

Vedtak: Egil sender ut invitasjon innen torsdag 21. februar. Se oppgave fordeling. 

Det vil bli servert buffet som er gratis for medlemmene etter møtet. Ikke 

medlemmer betaler restaurantens pris på 420 Bath.  

Sak 4: Årsmøtesaker 



Styret gikk i gjennom og forberedte saksliste, samt organiseringen av årsmøte sak 

for sak ihh til vedtektene. 

Vedtak: Styret godkjente arbeidsfordeling for årsmøtet og utarbeidet forslag til 

vedtak ihh til sakene på sakslisten. Se utdelte og oversendte dokumenter.  

Det vil ikke bli servering etter årsmøte. 

Styret sender endelig innkalling til årsmøte innen 14. februar der relevante 

årsmøtedokumenter vedlegges. (Harald) 

Orienteringer: 

a) Quiz-rapport. 

Siste Quiz-kveld var en suksess og ny avholdes på High Kitchen søndag 17. 

februar kl. 18:00. Det sendes ut invitasjon innen torsdag 14. februar. 

Deltakeravgift er satt til 50 Bath som i sin helhet går til premiering. 

b) Kommende aktiviteter. Se aktivitetsplan fram til 7. Mars. 

c) Vårfesten avvikles torsdag 7. mars kl. 19:00 på Sara Janes. Invitasjon 

sendes ut innen torsdag 28. februar. 

d) Charles Austnes har tatt initiativet til en «Sykkelgruppe» som starter opp 

tirsdag 12. februar kl. 08:30 fra jernbanestasjonen i Hua Hin. Styret 

ønsker lykke til. 

e) Nødnummer. Anne Lise Byholt har foreslått at det lages et lite kort der alle 

nødnummer til sykehus, brann, politi, etc forefinnes. (Harald) 

 

Eventuelt. 

A) Opprettelse av Facebook-side.  

Vedtak: Styret forslår en prøveordning på 3 måneder for en Facebook-side i 

NiHH sitt navn. Rune tok på seg ansvaret som Administrator med Egil og 

redaktøren av Hjemmesiden (Arne) som støttespillere. Rune sørger for at et 

«sett» med regler for innmelding og bruk, inkludert sanksjoner, meddeles 

brukerne ved oppstart av siden. Siden starter opp så snart Rune har de 

nødvendige opplysninger og krav tilgjengelig. 

B) Petanquegruppen. 

Styret påpekte at Petanquegruppen må drives som de andre gruppene ved at 

ikke-medlemmer må betale for å kunne delta på aktiviteter som gruppene 



arrangerer. Deltakeravgiften er satt til 100 bath. Inntektene skal brukest til 

drift av gruppen, samt premier. 

C) Kalender på Hjemmesiden 

Redaktøren ble bedt om å se på mulighetene for å legge in en «Kalender» 

på hjemmesiden under aktiviteter. Her vil aktivitetene framkomme med 

måned, dag, og tid. 

Tid og sted for neste møte: 

Mandag 04. mars kl. 10:00 – 13:00 

Restauranten i soi 2. 

Møtet ble hevet kl. 12:35. 


