
Referat fra styremøte i NiHH 28. januar 2019 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Trond Brekke, fra kl.12:00 

  Inga-Lill Husevåg, fra kl. 11:30 

  Egil N. Kroken 

  Rune Skogstad, varamedlem 

Observatør: Redaktør Arne Gravdahl 

Sted: Sailom 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 

Sak 2: Godkjenning av referatet fra styremøte 7. januar. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 3: Medlemsmøter 

a) Evaluering av møte 17. januar 

Møte var informativt og tilbakemeldingne fra deltakere var at det var både 

nyttig og interesant. Når det gjaldt den praktiske gjennomføring bemerket styret 

at det ikke var kontroll over hvem av deltakerene som var medlem og ikke-

medlem. I tilegg bemerket styret at det sannsynligvis var flere som ikke hadde 

betalt for deltakelse på bevertningen etter møtet. 

b) Program neste medlemsmøte 31. januar  

Det er sendt ut invitasjon til møtet etter samme model som tidligere. Styret              

bemerket at ikke var nødvendig å subsidiere ikke medlemmer til medlemsmøter 

da det innebar utgifter til leie av lokaler, gaver til foredragsholdere etc. 

Styret fordelte arbeidoppgaver for medlemmsmøte 31. januar. 

 



Vedtak: Fremtidige medlemsmøter vil ikke bli subsidiert for ikke-medlemmer 

som må betale bevertning til kostpris.  

Sak 4: Årsmøtesaker 

Styret gikk i gjennom forberedte saksliste til årsmøte sak for sak ihh til vedtektene. 

Vedtak: Styret varsler medlemmene per e-post og gjennom hjemmesiden om 

innkalling til årsmøte innen 31. januar med tidsfrist 7. februar for å komme forslag 

til saker til sakslistens sak 7 Inkomne forslag. 

Styre sender endelig innkalling til årsmøte innen 15. februar der alle 

årsmøtedokumentene vedlegges. (Harald) 

Orienteringer: 

a) NiHH`s t-shirts det er lagt inn en bestillig på 200 t-skjorter. Levering midten 

av februar. 

b) Quiz-rapport  

Rune orienterte om søndagens Quiz-kveld og refererte til sin årsrapport. 

Konklusjon: Quizkvelden vil fortsette på High Kitchen som er meget godt 

egnet for et slikt arrangement. Det tas sikte på å ha en ny kveld søndag 17. 

februar. 

c) Kommende aktiviteter 

Vårfest og siste medlemsmøte. 

Vedtak: Styret besluttet å slå sammen Vårfesten og det siste medlemsmøte.  

Tid: 7. mars, medlemsmøte fra kl: 17:00-18:30. Vårfest kl: 19:00 

Sted: Sara Janes  

 

Tid og sted for neste møte dersom det er behov  

Mandag 11. februar 2019 kl. 11:00-13:00. 

NB ! Dette vil bli holdt på High Kitchen. 

 

 


