
Referat fra styremøte  i NiHH søndag 1. desember 2019 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Rune Skogstad 

  Erling Gullbekkhei 

  Egil N. Kroken (Forfall) 

  Inga-Lill Husevåg (i Norge) 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med en sak under eventuelt. 

 a) Julecup Petanque 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 18. november  

Vedtak: Referatet godkjennes med følgende merknader: 

a) Invitasjon til julebordet ble godkjent. Erling sender til Redaktøren.  

b) Det må være forskjellige logoer på invitasjon til herre- og damelunsjer.  

c) Det utarbeides forslag til instruks for Redaktøren til neste styremøte mandag 6. 

januar 2020. 

Sak 3: Kontingent 

Vedtak: Kontingenten som betales til norsk konto økes til Kr. 300,00 med 

virkning fra 1. desember med forbehold om godkjenning av årsmøte i 2020.  

Redaktøren endrer beløpet på hjemmesiden i dag.  

Sak 4:  Promotering av Bridgeklubb på FB og Hjemmesiden. 

Vedtak: Det tas kontakt med Inger Bærheim for å avklare status for denne 

bridgeklubben. Harald 

Sak 5: Aktiviteter 

Mengde/andre/nye aktiviteter for 2020/21? Spørreskjema? Alle 



Vedtak: Det utarbeides et enkelt spørreskjema for å sjekke medlemmenes ønsker 

vedrørende nåværende og framtidige aktiviteter. Harald 

Sak 6: Innkjøp av Hjertestarter. 

Vedtak: Styret valgte og ikke forfølge saken. 

Oppfølging av saker: 

a) Medlemsmøter 

Fastsette tema for neste medlemsmøte.  

Tema for neste medlemsmøte torsdag 23. januar er Vimsmaking. Stein og Harald 

b) Oppdatering av kalenderen på hjemmesiden. 

Julecup 11. desember må inn i kalenderen. Redaktøren 

c) Evaluering oktoberfest. 

Styret tar rapporten fra Rune Skogstad til etterretning.  

d) Oppdatering Julebord 

Rune og Erling følger opp den tekniske gjenomføringen av julebordet 

e) Evaluering av Herrelunchen. 

Se utsendelse av spørreskjema. Harald 

f) Innlegg fra golfgruppen til Hjemmesiden (alle grupper). 

Alle rapporter fra aktiviteter i gruppene skal gjengis ordrett på hjemmesiden og 

avsluttes med Navnet på den/de som har utarbeidet rapporten. 

 

Eventuelt 

Julecup – Petanque. 

Vedtak: Julecupen flyttes fra onsdag 4. til onsdag 11. desember. Harald varsler 

Redaktøren som legger inn endringen på påminnelsen til Petanque-spill 

førstkommende onsdag.  

Invitasjon sendes ut onsdag 4. desember med påmeldingsfrist mandag 9. desember 

kl. 17:00. Harald 



Påmeldning sendes til Rune Skogstad. 

Startkontingent: 100 Bath for medlemmer. 150 Bath for ikke.medlemmer.  

Rune, Erling og Harald tar seg av den tekniske delen av arrangementet. 

Premiering ihh til antall deltakere. 

Middag med premieutdeling. 

 

Tid og sted for neste møte 

Mandag 6. januar 2020 kl. 16.00-18.00 

Restaurant Soi 2 


