
Referat styremøte: 
 
Tid  : Mandag 18. november kl. 16.00 – 18.00 
Sted  : Restaurant soi 2. 
Til stede : Egil Kroken 
    Erling Gullbekkhei 
    Stein G. Guterud 
Saksliste: 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling. 
Vedtak: Sakslisten godkjent. 
 
Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 21. oktober. 
Vedtak: Referat fra styremøte 21. oktober ble godkjent med følgende merknader: 
 
Utestående saker: 

a) Medlemsmøte 21. november. Invitasjon er sendt ut 14. november. Egil holder i 
denne fra A-Å. Det er pr i dag 4-5 påmeldte, dette er for lite til å gjennomføre 
møte, ser an en dag til. Egil avlyser lokalet på Sailom Tirsdag, kontakter Grimshei 
og hører med han om han kommer, i såfall holder han sitt innlegg på 
torsdagstreffen på HK. Egil sørger for at det sendes ny invitasjon til alle 
medlemmene og i god tid slik at folk får beskjed om at vi treffes på HK og at 
Grimshei vil holde sitt innlegg om sin virksomhet, ang. rådgivning, TV boks m.m. 
Stein hører også med golfgjengen på tirsdag om hvorfor ingen har meldt seg på, 

b) Kalender, det er noen hull i denne fortsatt som torsdagstreffen, bokbyttedag. 
Redaktøren må være mer punktlig med å føre opp alle aktiviteter i kalenderen. 

c) Facebook, link til denne ligger nå på topplinja på hjemmesiden. Foreløpig er det 
greit at linken til FB ligger slik den er lagt ut nå. 

d) Innlegging av forskjellige invitasjoner, referater, resultater og bilder. Noen skal 
bare være på hjemmesiden, noen skal begge deler. Det bør etableres en klar 
instruks på dette slik at redaktøren har en klar oversikt for å kunne gjøre dette 
arbeidet. 
- Diverse innlegg, bilder etc. fra de respektive som er medlem av gruppa. 
- Invitasjoner, dame og herrelunsj, medlemsmøter, Quiz, petanque etc. 
- Resultater, referater og foto fra respektive aktiviteter. 
Redaktøren har ulk oppfatning om hva hans instruks er i forhold til hvor ting skal 
legges, det bør derfor utarbeides en tydelig instruks for dette. Foreslår at vi tar 
denne sammen med Harald når han ankommer Hua Hin. 

e) Dame og herrelunsj er invitasjon sendt ut. Ansvar for herrelunsj Rune og Erling. 
f) Oktoberfesten er gjennomført, evaluering. Erling lager et referat som skal ut på 

hjemmesiden. 
g) Evaluering om fremtidig herrelunsj grunnet dårlig tilslutning, legges fram til 

årsmøte el.l. utsetter saken til neste styremøte. 
 
 
 
 



 
Sak 3: Julebordet 14. desember på Yellow House. Ansvarlig Rune og Erling. 
Det er bestilt bord til 70 personer. Det er sendt ut en foreløpig påminnelse til medlemmene 
om julebord, tid og sted og at nærmere invitasjon kommer. 
Deadline for bindende påmelding foreslår 10. desember kl. 17.00 
Det må avtales pris og meny med Yellow House og hvor mye det evt. skal sponses. 
Ikke medlemmer betaler...... 
Gjester/ikke medlemmer som evt. skal bestille egen meny betaler........ 
Deadline for bindene påmelding settes til 6. desember. 
Invitasjon ut til alle medlemmer innen 25. november. 
Erling har bedt om at menyen blir 50/50 pinnekjøtt og ribbe. Kostpris 500,-THB 
Foreslår 400,- for medlemmer og 600,- for ikke medlemmer. Det vil ikke bli gitt tilgang til å 
velge annen meny. 
 
Eventuelt: 
Redaktøren har tatt innsenativ at han ønsker at de forskjellige aktivitetene har egne logoer 
da det vil bli lettere å skille dem, har lagt ut forespørsel direkte på FB. Dette har skapt 
misnøye. Saken er ikke behandlet av styret og dette skal ikke skje. Foreslår at saken fjernes 
på FB. 
 
Redaktøren har lagt ut en invitasjon til «Party på restaurant Fame» på hjemmesiden, det har 
han ikke anledning til å gjøre uten at dette er skriftlig avklart med styret. At innehaver Anker 
og også er medlem legger dette ut på FB må vel anses å være innafor. 
 
Det er lagt ut et bilde på FB fra samling i restauranten etter petanque i Cha Am, dette kan 
være litt utenfor komfortsonen i relasjon til den diskusjonen vi hadde på siste årsmøte, bør 
bilde fjernes? 
 
Neste styremøte: 
Restaurant soi 2 
Styreleder Harald innkaller. 

 


