
 

Referat fra styremøte  i NiHH mandag 6. januar 2020 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Rune Skogstad 

  Erling Gullbekkhei 

  Egil N. Kroken 

  Inga-Lill Husevåg (i Norge) 

Observatør: Arne Gravdahl, redaktør 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 1. desember 2019. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 3: Medlemsmøter. 

Program neste medlemsmøte 24. januar, samt de påfølgende i uke 7 og 10  

Vedtak: Egil sender ut invitasjon til medlemsmøte fredag 24. januar på Art 

Village innen onsdag 15. januar. Tema for de to neste møtene i uke 7 og 10 legges 

fram for styret mandag 27. januar. 

Sak 4: Regnskap 2109. 

Vedtak: Harald konsulterer med Inga Lill og regnskapet for 2019 legges fram for 

styret på møte mandag 27. januar. 

Sak 5: Medlemsoversikt 2019. 

Vedtak: Det innskjerpes at rutinene for mottak av medlemskontingent og 

utlevering (skriving av kvittering) der adresse, telefonnummer, e-post adresse må 

fylles inn for nye medlemmer. Harald kjøper inne kvitteringsblokker og sørger for 

trykking av flere medlemskort. 



 

Sak 6: Spørreundersøkelsen 2019  

Vi har mottat 5 svar på undersøkelsen. Stort sett positive tilbakemeldinger. 

Vedtak: Harald sender forslag som gjelder de forskjellige gruppene til 

gruppelederne til videre vurdering og behandling.  

Sak 7: Behandle årsmelding. 

Vedtak: Gruppeledere levere Årsmeldingen for 2019 innen fredag 24. januar 

2020. Gruppelederne inviteres til styremøte mandag 27. januar for å legge fram 

gruppens aktivitesplaner for sesongen 2020/21 

 

Sak 8: Bokbytte/lån. 

Innkjøp av skap som plasseres på High Kitchen. Tillatelse er gitt. 

Vedtak: Styret godkjente innkjøp av et låsbart skap som plasseres på High Kitchen 

for oppbevaring av foreningens bøker. Nordmenn, medlemmer og ikke medlemmer 

kan låne/bytte bøker. Dette kan gjøres i restaurantens åpningstider ved henvendelse  

til betjeningen. 

Orienteringer/drøfting: 

a) Drift av FB-siden, intern evaluering. 

Det er nå hundre medlemmer på FB-siden vår. Driften fortsetter 

uten endringer. 

b) NiHH`s t-shirts, ansvar for salg. 

Skjortene legges ut for salg på siste torsdag I måneden. Prøveskjorter 

legges I bokskapet. Medlemmer som ønske å kjøpe skjorte kan 

henvende seg til de respektive gruppeleder. 

c) Quiz-kvelder, hyppighet. 

Quiz-kvelder arrangeres hver 3. uke i høysesong. De neste kveldene 

er; torsdag 16. januar, torsdag 6. februar og torsdag 27. februar og 

avholdes på High Kitchen i soi 94. 

d) Kommende aktiviteter. 

Harald sender ut oversikt sammen med nyttårshilsen 

e) Oppfylling av kvitteringsblokker og medlemskort. 

Se sak 5 over. 



 

      f) Diverse saker. 

 Det innskjerpes at ved fornyelse av medlemskap og nytt medlem 

 mottas så skal den ansvarlige ha melding innen tre-3 dager. 

 Arne tar kontakt med leder for sykkelgruppen for å se om det kan 

 gjøres forbedringer av presentasjonen fra turene på hjemmesiden. 

 Styret mener at referatene fra turene er både interessante og nyttige.  

 

Eventuelt 

Tid for neste møte: Mandag 27. januar 2020 kl. 16:00-18:00. 

Sted: kommer med innkallingen. 


