
Referat fra styremøte tirsdag 30. november 2021

Til stede: Harald A. Wie
Stein G. Guterud
Mads Flornes, varamedlem
Knut Byberg
Frank Mossing Wian

I Norge: Inga Lill Husevåg

Arne Gravdahl, Redaktør
Helge Stensrud, Leder valgkomiteen

Godkjenning av sakslisten

Vedtak: Sakslisten ble godkjent

Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 28. september 2021

Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 1: Betaling ved arrangementer

På grunn av Covid-19 som resulterte i at mange av våre medlemmer i Norge ikke 
kunne/ville dra til Thailand vinteren 2020/21 vedtok styret 29. januar 2021 følgende:

«Alle som var medlem av foreningen pr. 31.12.2020 vil være medlem ut 2021 
og de vil således fortsette å få tilsendt info fram til 31.12.2021».

Dette har ført til at vi ved deltakelse på arrangementer i 2021 har hatt 3 kategorier 
deltakere:

1) Betalende medlemmer. De som har betalt kontingent for 2021.
2) Ikke-betalende medlemmer. De som var medlem pr. 31.12.2020.
3) Ikke medlemmer/gjester. De som ikke var medlem pr. 31.12.2020. Gjester.

Vedtak: Styret vil ha denne saken til behandling på sitt møte 4. januar 2022 når det 
     har en bedre oversikt over hvordan situasjoner er vedr. tilreisende i 2021/22.

Sak 2: Kontingent 2022

«Referat fra styremøte i NiHH fredag 29. januar 2021
   

Sak 4: Årsmøte – forberedelser

Vedtak: Styret godkjente forslaget til brev til medlemmene fra styreleder.



«Alle som var medlem av foreningen pr. 31.12.2020 vil være medlem ut 2021 
og de vil således fortsette å få tilsendt info fram til 31.12.2021».

Vedtak: Styret vil i møte 4. januar 2022 se om dette vedtaket skal videreføres i 2022. 
     Styret anbefaler for årsmøte 2022 at størrelsen for kontingent beholdes på 
     samme nivå som i 2021.

Sak 3:  Årsmøte 2021 og 2022 - gjennomføring

Vedtak: Se vedlegg A

Sak 4: Årsmøte 2022 – forberedelser

Vedtak: Styret tok tidsplanen til orientering

Sak 5: Arrangementer

a) Julebord – forberedelser
b) Julecup – Petanque og Golf?
b) Felleslunsj - januar

Vedtak: 
a) Styret tok forberedelsene til julebordet 10. desember til orientering.
b) Petanquegruppen arrangerer julecup onsdag 15. desember.
    Golfgruppen vurderer en julecup.
c) Nyttårslunsj arrangeres fredag 14. januar 2022.

Orienteringer.

a) Valg av verv for 2022/23

Leder for valgkomiteen Helge Stensrud ga en orientering om fremdriften i 
valgkomiteens arbeid.

b) Jule- og nyttårshilsener 
Sendes til medlemmene i en forsendelse.

Sted og tid for neste møte:
Tirsdag 4. januar 2022 kl. 16:00-18:00 
Yellow House soi 94


