
Referat fra styremøte i NiHH torsdag 5. september 2019 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Egil N. Kroken 

  Rune Skogstad 

Observatør: Redaktør Arne Gravdahl 

Inga-Lill Husevåg (i Norge) 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent 

Sak 2: Torsdagstreffen – Sak fra Helge Stensrud. 

Vedtak: Styret anbefaler at følgene prosess gjennomføres: 

 Helge sjekker med High Kitchen om torsdager er ledig for et slikt 

arrangement. Dersom det er det sendes det ut informasjon til medlemmene i slutten 

av september med e-post om at det torsdag 31. oktober kl. 19:00 avholdes en 

avstemning om «Torsdagstreffen» flyttes til High Kitchen og at de som ønsker  å 

ha innvirking/mening på/om dette henstilles til å møte opp denne dagen.  

Sak 3: Kurs i meditasjon – tilbud til medlemmene. 

Vedtak: Invitasjon til medlemmene sendes ut med e-post så snart referatet fra 

styremøte er godkjent. 

Oppfølging: 

a) Medlemsmøte uke 43. 

Egil kom med forslag til program for uke 43 og 47. Disse vil bli lagt fram og 

godkjent på styremøte 30. september. Egil vil kontakte C. Grimshei for en 

evt. presentasjon på første medlemsmøte 24. oktober. 

b) Gjennomgang av aktivitetsplanen fram til 31. desember. 

 

a) Terminlisten for golf vil foreligge senest i uke 40 

b)  Quiz-kvelder blir som følger: 



- torsdag 7. november 

- torsdag 28. november 

- torsdag 19. desember 

 

 c) Rune og Erling jobber videre med en «Oktoberfest» 

 e) det vil bli arrangert 2 dame- og herrelunsjer før nyttår. 

 e) NiHHs julebord vil bli arrangert lørdag 7. desember på Yellow 

 House. 

Eventuelt 

 1) Rune la fram et forslag om å kjøpe et «office-program» med en funksjon 

dere alle styremedlemmer har adgang til alle dokumenter uten at de fysisk sendes. 

«En felles postkasse for alle type dokumenter». Prisen er 2890 Bath pr år. Styret 

vil se nærmere på dette. 

Tid og sted for neste møte: 

Dag: Mandag 30. september kl. 15:00 

Sted: Soi 2 

 


