
Referat fra styremøte  i NiHH mandag 24. februar 2020 

Til stede: Harald A. Wie 

  Stein G. Guterud 

  Rune Skogstad 

  Egil N. Kroken 

  Inga-Lill Husevåg 

  Mads Flornes, varamedlem 

Observatør: Arne Gravdahl, redaktør 

Harald åpnet møte og ønsket Mads velkommen. 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten godkjennes med følgende saker under Eventuelt: 

 a) Innlegg fra Mads 

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte 27. januar 

Vedtak: Referatet ble godkjent 

Sak 3: Godkjenning av gaver i forbindelse med vårfesten. 

Vedtak: Innkjøp av gaver ble godkjent. Stein ansvarlig 

Sak 4: Evaluering av årsmøte 2020. 

Styret drøfte gjennomføringen både teknisk og formelt og konkluderte med at det 

generelt sett var et godt gjennomført møte. 

Sak 5: Evaluering av medlemsmøter. 

Medlemsmøte 13. februar ble gjennomført på Hotel Grand. Styret drøftet form, innhold 

og det tekniske ved arrangementet. Tema for møte var en utvidelse av foredraget Helge 

Stensrud holdt i høst etter en oppfordring fra medlemmene som var tilstede på det første, 

samt at mange medlemmer ikke var ankommet HH på denne tiden. Innholdsmessig ble 

det mye en gjentakelse av det første og spesielt ble det savnet et kart over hvor disse 

severdighetene befinner seg. Styret vil ved senere møter se på hvordan den tekniske 

kvaliteten kan forbedres. Møteteknisk sett var det gode lokaler selv om det ble noe kaldt 



mot slutten. Servicen og maten var meget god. Prisen var 1/3 høyere enn det vi normalt 

betaler på Sailom. 

Styret ber Helge om å lage et kart over hvor de forskjellige severdigheten befinner seg og 

at dette kartet legges ut på hjemmesiden. Harald tar dette opp med Helge.  

Sak 6: Omfordeling av arbeidsoppgaver 

Vedtak: Fordelingen av arbeidsoppgavene ble vedtatt. 

Sak 7: Vårfesten – fordeling av arbeidoppgaver. 

Vedtak: Styret godkjente at det ble servert en velkomstdrink på vårfesten. Stein 

ansvarlig. Fordeling av arbeidsoppgaver ble godkjent 

 

Sak 8: Annonsering på FB 

 

Vedtak: Styret godkjente som en prøveordning kan annonsere brukt utstyr på 

foreningens Facebook side. Styret bør oppfordre medlemmene til å bruke 

«Markedsplassen» på hjemmesiden. 

 

Sak 9: Jubileumsarrangementer 2021. 

 

Vedtak: Styre vedtok følgende: 

  a) Dato: onsdag 24. februar 2021. (Stiftelsesdagen). 

  b) Foreløpig invitasjonsliste: 

   Ambassadøren m/ledsager 

   Tom Trommestadm/ledsager 

   Borgermesteren i Hua Hin m/ledsager 

   Leder for den svenske foreningen m/ledsager 

   Leder for den finske foreningen m/ledasger 

    

 Harald lager og foretar invitasjoner. 

 

Inga Lill og Stein legger fram et alternative forslag til sted, priser etc. på neste 

styremøte 16. mars. 

Innhold vil bli utviklet senere. 

 

Total budsjett for arrangementet er 120 000 Bath. 

 

Sak 10: Besøk av sjømannspresten i Pattaya. 

 



Sjømannspresten besøker Hua Hin området denne uka kommer til Petanquespillet 

på onsdag. 

 

Sak 11: Hjemmesiden. Arne 

 

NB! Medlemmene av styret og gruppelederne oppfordres til å lese og følge 

instruksen som vedlegget inneholder. 

Vedtak: Rune ser på om det finnes en løsning på å lage en «FB profil» for NiHH. 

Orienteringer: 

a) Plan og drift av Petanquegruppen. 

Egil orienterte om gruppens planer som inkluderte bygging av to baner med 

internasjonale mål på L`Occetan hvor en avtale med restauranten var sikret 

12 år fram i tid. Finansiering av skulle gjøres gjennom bruk av startavgiften 

på 20 Bath for medlemmer og 100 bath for ikke-medlemmer hver gang. 

Styret var generelt skeptisk til en slik plan både hva angår behovet for 

banene, finansieringen og ikke minst at en slik plan må godkjennes av 

styret som i følge «vedtektenes para. 4 Aktiviteter og arbeidsform, skal 

godkjenne planen og at den skal gjennomføres innenfor rammen av 

foreningens øvrige virksomhet...». 

 

Styret ga gruppen anledning til å revurdere saken. 

 

Styret etterlyste også hvem som er medlemmer av gruppens styre. 

Flere av styrets medlemmer sa seg villig til å bidra. 

 

b) Quiz-rapport (Rune) En Quiz-kveld til i slutten av mars 

Siste Quiz-kveld for sesongen blir torsdag 19. mars. 

c) Fraværsliste 2020/21. Internt i styret 

d) Kvartalsregnskap legges fram for styret 31. mars og 30. sept. 2019. 

e) Vaktplan for Torsdagstreffen. 

Styret finner det ikke nødvendig å ha en vakt plan for torsdagstreffen for 

inneværende periode. Arne endrer sted for Torsdagstreffen på 

hjemmesiden. 

f) Saker fra Mads. 

Prøve å arrangere treff der norsk mat er fokus med følgende nasjonale 

retter: 

- fårikål 

- Kjøttkaker 

- Laks og sjømat bord 



Videre arrangere; båtturer, pikniks, båtturer på Pranburi 

River, etc.  

 

Styret tar disse forslagene med seg i den videre vurdering og planlegging av 

arrangementer. 

I tillegg luftet han mulighetene for samarbeid med andre organisasjoner, samt en 

tanke om for eksempel å opprette en «paraplyorganisasjon» for nordiske 

organisasjoner. 

 

Tid for neste møte:     

Dag: Mandag 16. mars kl. 16:00 Sted: Yellow House.  


