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Protokoll fra NiHH`s årsmøte 20. februar 2020 på Sailom Hotel. 

Sak 1  Konstituering  

 

  Valg av dirigent. 

Styret foreslo Tor Byholt som dirigent. 

Vedtak: Tor Byholt ble enstemmig valgt. 

  Godkjenne de stemmeberettigede 

Vedtak: Det var 27 stemmeberettigede. ( 2 ikke stemmeberettige) 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningorden ble enstemmig 

godkjent. 

  Valg av sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen  

Vedtak: Asbjørn Lid ble valgt som sekretær og Frank Mossing Wian  

og Hjarl Hernar ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 2 Behandle årsmelding. 

Vedtak: Årsmeldingen for 2019 ble vedtatt. 

 

Sak 3 Behandle regnskap.  

Vedtak: Regnskapet for 2019 ble godkjent. 

Viser også til revisjonsrapport v/ Knut Byberg. 
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Sak 4 Disponering av overskudd/Underskudd 

Vedtak: Underskuddet på 36742 Bath dekkes av kapitalen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5 Fastsettelse av kontingent 

Vedtak: Medlemskontigenten for 2020 blir uforandret, dvs. 1000 Thai 

Bath per. person ved betaling i Thailand og justert til NOK 300 ved 

betaling til norsk konto. 

 

Sak 6 Aktivitetsplan og budsjett. 

Vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjettet for 2020 ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7 Innkomne forslag. 

A) Økning av kontingent betalt til norsk konto.  

 Referat fra styremøte i NiHH søndag 1. desember 2019. 

 Sak 3: Kontingent  

 Vedtak: Kontingent som betales til norsk konto økes til Kr. 

 300,00 med virkning fra 1. desember med forbehold om 

 godkjenning av årsmøte i 2020.  

 Styrets innstilling: 

 Årsmøte godkjenner økningen av kontingent betalt til Norsk 

 konto fra NOK 250,- til NOK 300,- 

 

Kommentarer fra salen vedrørende Sak 7 A:  
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 Arne Holmberg spurte om kontingenten kunne kurs justeres. 

 Inga Lill Husevåg mente at det ble for tidskrevende og følge opp 

 kursjustering på kontigenten. 

Vedtak: Styrets instilling ble vedtatt. 

 

B) Jubileumsarrangement – avsetning av midler 

 Referat fra styremøte i NiHH mandag 27. januar 2020  

 Sak 5: Regnskap 2019.  Budsjett 2020  

 Vedtak: 

 a) Regnskapet for 2019 med noter, samt styrets budsjett for 2020 

 legges fram for årsmøte 2020. 

 b) Styret ber årsmøte om å bevilge 100 000,- Bath til 

 jubileumsarrangementet i 2021. 

 

 Styrets innstilling: 

 Årsmøtet godkjenner styrets innstilling i sak 5 b om å bevilge 

 100 000 Bath til jubileumsarrangementet i 2021. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

C) Kontingent for asiatiske/ikke europeiske medlemmer fra 2021. 

 Emne: Forslag til årsmøtet. 

 Dato: 31.01.2020 14:26 

 Avsender: Frank Mossing Wian <frankmossingwian@yahoo.no> 

 Mottaker: Nordmenn I Hua Hin info@nordmennihuahin.com 

mailto:info@nordmennihuahin.com
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 Forslag til årsmøtet 2020: 

 

 Da de aktiviteter vår klubb har, som oftest er på norsk/engelsk. 

 Tilpasset våre ganer og mest er til nytte for «Nordmenn i Hua Hin» 

 foreslår jeg at vi halverer års-kontigenten for de asiatiske/ikke 

 Europeiske medlemmer fra 2021 

 Med hilsen 

 Frank Mossing Wian 

Styrets innstilling: 

Da styret består av 3 medlemmer og ett varamedlem som har thai 

ektefelle legger styret dette forslaget fram for årsmøtet uten innstilling. 

 

 Kommentarer fra salen på pkt C. 

 Helge Stensrud refererte fra diskusjoner tilbake til stiftelsen 

 året 2011,hvor det ble presisert at alle medlemmene i NIHH 

 skulle likestilles. Da temaet igjen kom på «banen», mente 

 Helge at saken skulle overføres til styret på nytt, for videre 

 behandling, 

 Innstillingen skulle da taes opp på et fremtidig årsmøte. 

Forslaget ble ikke vedtatt. 

 Gunnar Vaaga kritiserte styret for å erklære seg inhabil,   

 ved ikke å ta forslaget fra Frank Mossing Wian opp til 

 behandling. Styret valgte isteden å legge forslaget frem for 

 årsmøtet. 
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 Ved avstemning på forslaget fra Frank Mossing Wian ble det 

 et stort flertall for å beholde den etablerte praksis om 

 likestilling i NIHH.  

Vedtak: Forslaget fra Fank Mossing Wian ble nedstemt. 

 

Sak 8 Valg av styre.  

Harald A. Wie, leder, valgt for 2 år i 2020 

Inga Lill Husevåg, medlem, valgt for 2 år i 2020. 

Stein G. Guterud, medlem, valgt for 2 år i 2020 

Valgkomittens forslag til styremedlemmer: 

Egil N. Kroken, medlem, 2 år 2019/2021 

Rune Skogstad, medlem, 2 år 2019/2021 

Mads Flornes, varamedlem, 1 år 2020/2021 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Valg av internrevisor. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til internrevisor for 2020 Knut Byberg 

ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10 Oppnevne valgkomite. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til valgkomitee for 2020/2021 Tor 

Byholt, Frank Mossing Wian og Helge Stensrud ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Hjarl Hernar                  Frank Mossing Wian 

Sign     Sign 


