
Referat fra styremøte i NiHH mandag 30. november 2020

Til sted: Harald A. Wie
Stein G. Guterud
Rune Skogstad
Mads Flornes, varamedlem, meldt forfall

Observatør: Arne Gravdahl, redaktør
 Erik Risan

I Norge: Inga Lill Husevåg
Ikke møtt: Egil N. Kroken

Sak 1: Godkjenning av sakslisten
Vedtak: Sakslisten ble godkjent med følgende saker under eventuelt:

a) Beregning av skatt Thailand – Norge. 

Sak 2: Referat fra styremøte 12. oktober

Vedtak: Referatet er godkjent.

Sak 3: Båttur på Pranburi elven i januar.

Vedtak: Mads legger fram et detaljert forslag til tur på neste styremøte basert på 
hans innkomne forslag. 

Orienteringer:

1) Orientering fra møte med Khon Norway mandag 19. oktober kl. 12:00 i Pattaya.

Saken ble diskutert og flere forslag til organisasjonsamarbeid ble lagt fram, men pga 
at få medlemmer av styret var tilstede ble saken utsatt til neste møte hvor et endelig 
forslag til samarbeidsform vil bli utarbeidet og anbefalt av styret.

2) Julebord – arbeidsfordeling.
Harald¨s forslag til arbeidsfordeling ble godkjent.

3) Quiz-kveld?

Rune lager og sender ut en invitasjon innen fredag 4. desember med bindende 
påmelding innen fredag 11. desember. Kvelden blir torsdag 17. desember på 
High Kitchen. Rune sjekker tilgjengelighet.

4) Julecup – petanque
Da det ikke var sendt ut invitasjon ved møtes begynnelse ble det besluttet å utsette 
julecupen til onsdag 9. desember. Egil sender ut invitasjon onsdag 3. desember.



Eventuelt
a) Beregning av skatt Thailand – Norge.
Harald tar kontakt med advokat Ronny Mulstad for å få han til å holde et innlegg om
skatteforhold Norge – Thailand på et medlemsmøte i siste halvdel av januar 2021.

Erik Risan opplyste at det er satt opp 532 trafikk-overvåkingskamera i og rundt Hua 
Hin i løpet av høsten. Dette til orientering.

Tid og sted for neste møte:
Tirsdag 22. desember kl. 10:00 på restauranten i soi 2.

Mvh.,
Harald


