
Referat fra styremøte  i NiHH mandag 27. januar 2020 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Rune Skogstad 

  Egil N. Kroken 

  Inga-Lill Husevåg 

  Anne Lise Byholt, til og med sak 3 

Observatør: Arne Gravdahl, redaktør 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med følgende saker under Eventuelt: 

 a) Innlegg på FB 

 b) Presentasjon på Torsdagstreffen 

 c) Kurs i Bridge 

 d) Vårfest 

 e) jubileumsarrangement 

 f) Innlegg på hjemmesiden 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 6. januar 2020 

Vedtak: Referatet godkjennes med følgende merknader: 

 Sak 8. Innkjøpte bokhyller vil bli plassert på Yellow House. Bøker vil bli 

 tilgjengelig for bytte og/eller lån fra og med torsdag 30. januar. 

 Orienteringer punkt f) diverse saker: 

 Arne følger opp med Charles. 

Sak 3: Aktivitetsplan 2020/21 

Gruppelederne la fram sine planer for styret for 2020/21. 

Se vedlegg 1 



Vedtak: Styrets aktivitetsplan legges fram for årsmøte 2020. 

Sak 4: Medlemsmøter 

Program neste medlemsmøte 13. februar, samt uke 10 

Vedtak: Tema for medlemsmøtet 13. februar vil bli en oppfølging av høstens møte 

om severdigheter i Hua Hin og omegn. Møtet avholdes på Sailom hotel. Egil 

bestiller møterom. 

Medlemsmøtet i mars vil bli slått sammen med vårfesten. Denne vil bli arrangert 

fredag 6. mars på Sara Janes. Rune kontakter Sara Janes.  

Sak 5: Regnskap 2019.  Budsjett 2020 

Vedtak: Regnskapet for 2019 med noter, samt styrets budsjett for 2020 legges 

fram for årsmøte 2020. 

Styret ber årsmøte om å bevilge 100 000,- Bath til jubileumsarrangementet i 2021. 

Sak 5: Årsmøtesaker. 

Vedtak: Utsendelse av varsling om årsmøte torsdag 30. januar.  

Saker til årsmøte sendes til styret innen torsdag 6. februar.  

Innkalling til årsmøte sendes ut fredag 14. februar. 

Påminnelse om innbetaling av kontingent for 2020 sendes ut 6. februar. Harald 

Eventuelt 

a) Innlegg på FB 

Vedtak: Gruppelederne legger ut rapporter fra aktiviteter på FB. Redaktøren 

legger ut innlegg på hjemmesiden, samt sender ut e-post til medlemmene.  

b) Presentasjon på torsdagstreffen 

Vedtak: Osteopat Henrik Fagersson gir en orientering på 15-20 minutter om sin 

virksomhet på førstkommende torsdagstreff kl. 19:00 

c) Neste Quiz-kveld 6. mars 

d) Det sendes ut invitasjon til kurs i Bridge til medlemmene. Harald 

e) Vårfesten arrangeres på Sara Janes fredag 6. mars. Rune 



f) Det utarbeides et program for 10 årsjubileet i februar 2021. Neste 

styremøte. 

g) Arne utarbeider og sender ut til gruppelederne en orientering om hvordan 

lage et «innlegg» til hjemmesiden.  

 

Tid og sted for neste møte:  

Mandag 24. februar 2020 kl. 16:00-18:00 på Yellow House, Soi 94 


