
UTKAST 
 
Referat fra styremøte i NiHH mandag 21. Oktober 2019. På restaurant Soi 2. 
 
Til stede :  Egil Kroken 
  Erling Gullbekkhei (vara for styremedlem som ikke var til stede) 
  Rune Skogstad 
  Stein G. Guterud  
Saksliste: 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling. 
Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 
 
Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 30. september. 
Vedtak: Referat fra styremøte 30. september er godkjent med følgende merknader: 
 
Utestående saker: 

a) Medlemsmøte uke 47, 21.11.19 tekst for «tema» oversendes Stein innen fredag 
25.10. med kopi til Grimshei og Mats. Utsendelse av invitasjon til medlemmer senest 
10.11.19 ,med påmeldingsfrist senest 19.11.19 samt en nøyaktig avtale/bekreftelse 
fra foredragsholdere må foreligge skriftlig føre 10.11.19. Ansvarlig er Egil Kroken. 
Hvis ikke annet avtales så planlegges mat på samme måte som møte 24.10.19. 

b) Kalender. Arne. Det er fremdeles mange hull i kalenderen. Fremtidige golfturneringer 
er ikke oppført, Petanque dager for spill og sykkel er ikke oppført. Neste 
medlemsmøte står ikke oppført. Arne må ajourføre kalenderen, når kan dette være 
ferdig Arne? 
Rune viser til tidligere forslag om å bruke en internt elektronisk kalender som bare 
styremedlemmer har tilgang til og kan gå inn å skrive i hver for oss. Tar denne saken 
opp senere når Harald er tilbake. 

c) Facebook, link på forsiden av hjemmesiden til facebook, kan ikke se at denne 
foreligger. Arne skulle ta tak i dette og forelegge en løsning for dette innen 4. 
oktober!! Arne purres. 

d) Herrelunsjen er gjennomført, ny lunsj 16. november. Ansvarlig og frist for utsending 
av invitasjon. Da denne ligger dagen etter oktoberfesten så flyttes herre og 
damelunsj til lørdag 23.11.19. Erling og Rune tar saken slik at invitasjon sendes ut 
16.11.19. I forkant må styret/styreleder få oversendt utkast til invitasjonen. De 
ansvarlige for damelunsjen må varsles om ny dato. 

e) T-skjorter, plan for distribusjon etterlyses. Det ble vedtatt at T-skjorter legges frem 
for medlemmer på medlemsmøter samt fast hver bokbyttedag på torsdagsfreffen. 

f) Oktoberfest 15. november, Rune og Erling forelegger endelig utkast til invitasjon for 
utsending senest....., restauranten har bedt om deadline for antall påmeldte samt 
40% depositum senest 8. november.  (dame/herrelunch er 16. november????) 
hvorfor ble denne flyttet fram til 15.? Vedtak om kostnader-sponsing slik det 
fremkommer av invitasjon som er sendt ut nå. 

 
 
 



 
Sak 3: 
Herrelunsjen, evaluere denne og av hensyn til om det er liv laget grunnet dårlig oppslutning. 
Vedtak: Prøver litt til? Legger fram for årsmøte? Vi kjører en lunsj til da det erfaringsmessig 
kommer flere mennesker til Hua Hin litt senere på året. Så tar vi ny evaluering etter dette. 
 
Sak 4: 
«Aktiviteter» på hjemmesiden, bør det føres inn en egen for sykkel. Bowling, siden det ikke 
finnes noen slik aktivitet for tiden bør vel denne teksten slettes. 
Vedtak: Sykkel inn og bowling ut. Oppmøtetidspunkt for sykling bør også føres inn i 
kalenderen. 
 
Sak 5: 
Oppfølging og frister, der det som regel står oppfølging med navn og dato så er ment som et 
ønske/must at dette overholdes. Så lenge dette ikke skjer så tynger dette styret og ikke 
minst styrets leder sine arbeider. Referat fra styremøte 30. september er ikke lagt ut, Arne 
du må følge instruksen her.  
Vedtak: Alle styrets medlemmer og de som har oppgaver MÅ være mer pliktoppfyllende til 
oppgaver og frister. Redaktøren har kun ansvar for hjemmesiden og de oppgaver som det 
avtales med fortløpende. De ansvarlige lederne for de forskjellige aktiviteter har ansvar for 
at referater/foto etc. fra deres aktiviteter blir lagt inn etter gjeldende frister, maks 3 døgn 
som er tidligere vedtatt. 
 
Eventuelt: 
 
Tid og sted for neste møte: 18. november, Restaurant soi 6, kl.16.00 til 18.00. 
I håp om at Harald er tilstede i Hua Hin da, hvis det er snakk om noen dager til føre han 
kommer så vurderes det ny dato for møte. 


