
Referat fra styremøte tirsdag 04. januar 2022

Til sted: Harald A. Wie
Stein G. Guterud
Mads Flornes, varamedlem
Knut Byberg
Frank Mossing Wian(Videolink)
Inga Lill Husevåg(videolink

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent

Godkjenning av referat fra digitalt-styremøte 28. september 2021

Referatet er godkjent og ligger ute på hjemmesiden

Sak 01/22: Betaling ved arrangementer 

Vedtak:

Vi vil i 2022 gå tilbake til situasjonen før pandemien og bare ha 2 kategorier 
deltakere  på våre aktiviteter:
 
1) Betalende medlemmer. De som har betalt kontingent for 2022.
2) Ikke medlemmer/gjester. 

Sak 02/22 Utflukt i februar

Vedtak:

Mads utarbeider et forslag til invitasjon til utflukt og omvisning til Wildlife Friends 
Foundation i februar. 

Sak 03/22 Årsmøte 2021 – forberedelser og gjennomføring

Vedtak: 

Dokumentene ble oppdatert og tatt til etterretning.

Sak 04/22 Årsmøte 2022 – forberedelser og gjennomføring

Vedtak:



Dokumentene ble oppdatert og tatt til etterretning.
Orienteringer:

Kontingent 2022. Ref. Styremøte 30. november sak 2: kontingent
Styret bekrefter at medlemskontingenten for 2022 er 1000 Bath eller NOK 300,-.

Bytte av revisor for 2021
Jan P. Pettersen er forhindret fra å revidere regnskapet for 2021.
Ny revisor vil ble oppnevnt snarest.

Valgkom. uoffisielle forslag til styresammensetning for 2022/23. 
Styret tok forslaget til etterretning.

Årsmelding 2021.
Årsmeldingen vil bli fullført innen fredag 21. januar.

Medlemslisten pr. 31.12.2021
Inga Lill og Stein vil oppdatere medlemslisten innen mandag 10. januar.

Evaluering av julebordet
Tilbakemeldingene fra deltakerne på julebordet 10. desember var primært meget gode
med hensyn til de 3 kriteriene som ble lagt til grunn; teknisk, meny og sted.
Når det gjelder meny vil styret sørge for at det er nok pinnekjøtt til alle i år!

Anmoding fra sjømannsprest Annstein Lothe om samling av nordmenn i Cha-
Am og Hua Hin.

Da det ikke vil være et passende tidspunkt før årsmøte i februar, vil det nye styret ta 
kontakt med Lothe etter årsmøte for å fastsette tid, sted og tema for et slikt møte.

Antall besøk på hjemmesiden i 2021.

Redaktør av hjemmesiden har rapportert antall besøk på hjemmesiden i 2021 slik:

I Norge: 5 151
I thailand       756
I resten av verden: 2 670
Totalt 8 577

Rapporten tilføres årsmelding for 2021.

Overdragelse av kassen.
Kassen med beholdning pr. 31.12.2021 ble overdratt fra Harald til Knut. Bilag hos 
Knut.



Arrangementer:

a) Nyttårslunsj 14. januar.
Invitasjon sendes ut 5. januar

b) Foreningsmesterskap, Petanque og Golf?
Det er pt. ikke planlagt noen mesterskap i golf eller petanque

c) Utflukt i februar.
Mads planlegger. Se sak 02/22.

Sted og tid for neste møte:
Tirsdag 25. januar 2022 kl. 16:00-18:00 
Soi 2


