
Referat fra styremøte tirsdag 01. februar 2022

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

Redaktør: Arne Gravdahl

Godkjenning av sakslisten
Sakslisten ble godkjent

Godkjenning av referat fra styremøte 04. januar 2022.

Referatet er godkjent og ligger ute på hjemmesiden

Sak 05/22: Utflukt

Vedtak: Utflukten arrangeres fredag 11. mars 2022 med bindende påmelding innen 
fredag 4. mars. Prisen er 1100 Baht for medlemmer og 1300 Baht for ikke-
medlemmer. Mads og Harald lager invitasjon.

Sak 06/22 Budsjett 2022

Det ble foretatt mindre justeringer på forslaget til budsjett

Vedtak: Styret legger fram for årsmøte vedlagte forslag til budsjett for 2022

Årsmøte 2021 og 2022

Forberedelser og gjennomføring ble oppdatert og dokumentene for utsendelse til 
medlemmene ble godkjent for utsendelse 10. februar i hh til vedtektene.
Styret vedtok at det arrangeres en middag for deltakerne som ved ankomst vil få 
tildelt en voucher pålydende 300 Baht som delvis dekning av retten den enkelte 
bestiller. Drikke bestilles og betales av den enkelte deltaker.

Orienteringer:

Bytte av regnskapsfører.

Knut Byberg har tatt på seg vervet som kasser etter Inga Lill Husevåg med virking 
fra 18. februar 2022. Knut oppretter en bankkonto i Thailand innen årsmøte 17. 
februar 2022. Så snart dette er gjort vil Harald overføre innestående fra den 
nåværende kontoen.



Knut oppretter også en bankkonto i Norge innen årsmøte 17. februar 2022. Han 
underretter Inga Lill som overfører innestående fra kontoen i Norge.
Så snart dette er gjort underretter Knut Arne Gravdahl som endrer den norske 
kontoen på hjemmesiden, samt sender ut en melding til medlemmene.

Helge Stensrud har revidert regnskapet for 2021 som legges fram for årsmøte.

Årsberetning 2020 og 2021 ble oppdatert.
Medlemslisten pr. 31.12.2021, samt oppdatert medlemsliste for 2022.
Overlapping mellom sittende og påtroppende styre vil bli gjennomført 22. februar 
2022 kl. 16:00 på restauranten i soi 2.
Kurs i bridge. Harald informert styret om et tidligere vedtak som ga hjemmel til å 
utlyse et nytt kurs i bridge.

Arrangementer:

a) Utflukt til Dyreparken i Cha- Am 11. mars
b) Felleslunsj 25. februar

Invitasjoner kommer.

Sted og tid for neste møte:
Den nye styret vil fastsette tid og sted for neste møte.


