
Referat fra styremøte 8. mars 2022
Til stede,
Jan Egil Kaase
Mads Flornes
Gunnar Horpestad
Frank Mossing Wian som ledet møtet og skrev referatet.
Arne Gravdahl som redaktør hjemmesiden.
Leif Harsem og Knut Byberg meldte forfall.

Godkjennelse av sakslisten,
Sakslisten ble godkjent.
Referat fra tidligere møter ligger på hjemmesiden.

Sak 7/2022) Styrets sammensetning og funksjoner.

Som det har har vist seg, spesielt de to siste år, gjør at vi bør avklare vedtektene om styre. Det ser ut
som vi blir mer på reise og at flere i styret ikke er tilstede i Hua Hin. Som det er nå, bør vi også se 
på om vi bør ha en eller to nestledere samt utvide med ett varamedlem til. Selv om det går å holde 
møtene via video så er det bedre å ha formelle valgte funksjoner. Vi er glad for at Knut sa ja til å 
være kasserer, alle i styret gir han den tilliten!
Det samme gjelder nestledere. Frank har bare tatt i mot foreningens arkiv, videoprosjektør, pc og 
kopimaskin. Harald gav Frank en kort innføring hvor en finner foreningens data på pc-en. Snart 
reiser Frank til Norge og hvem kan overta?
Kom med forslag!
Styret diskuterte hvordan de kunne få smidigere drift og at funksjonene til foreningen ble ivaretatt 
på en grei måte. Det ble derfor anbefalt å opprette en liten gruppe som skal se på foreningens 
vedtekter da det er behov å justere vedtektene i henhold til dagens situasjon og oppdatere disse til 
dagens funksjonalitet. Jan Egil Kaase og Frank Mossing Wian ble valgt til dette og ønsker innspill i 
saken slik at de kan legge et forslag fram for foreningen i god tid før årsmøtet 2023!
Knut Byberg ble valgt som Kasserer med akklamasjon!
Gunnar ble valgt til nestleder med akklamasjon! (Frank viderebringer en oppbevarings kasse med 
foreningens arkiv og utstyr samt PC og skriver/kopimaskin til Gunnar)

Sak 8/2022) Økonomi rapport.

Medlemstall og økonomisk status etter årsmøte med mere. Da Knut meldte forfall ble det tingen 
rapport, men styret diskuterte foreningens økonomi og framtidige funksjoner som vedrørte 
økonomi. Det var flere som kom med innlegg i saken. Et forslag som det var flertall for er at en 
søke å avholde en jubileumsfest når foreningen er 15 år. 
Det ble også vedtatt at det med dagens overføringsmuligheter ikke er nødvendig med en egen konto 
i Norge. Konto i Norge avsluttes og eventuelle regninger i Norge betales via andre kanaler. Vipps 
eller lignende etter bilag til kasserer. Kasserer overfører foreningens nuværende verdier til konto i 
Thailand. Medlemmer som betaler kontigent i Norge bes om å betale i Thailand. Ved problemer 
ordner kasserer enkeltløsninger som gjør at det ikke blir behov for konto i Norge.

Sak9/2022) Aktivitetsplan 2022

A) Utflukter/møter i april, mai, juni og juli.
1. Styremøter: Forslag; 2. tirsdag i måneden hvert kvartal. Dersom det ikke er behov for 

styremøte tilpasser en bare til behovet. Det var et samlet styre enig om.



2. Utflukter / ikkeutflukter/turer April-September. Foreningen fortsetter med å finne forslag på 
utflukter. Et forslag er til den gamle kongeresidensen i Cha-Am. Utrolige flotte trebygninger
med utstillinger om hvordan kongen og tjenerne hadde det! Dette prøver en å få til i april. 
Frank sjekker ut og sender forslag til invitasjon til Mads som organiserer og tar imot 
påmeldinger. Nærmere avklaringer kommer i innbydelsen.

3. Vår/høstfest. Dette har vært tradisjon tidligere. Hva nå? På grunn av at det ikke er så mange 
medlemmer i Hua Hin vil en kombinere vårfest 25. mars med lakse-lunsj med utvidet meny. 
Samtidig vil foreningen gi en kraftig subsidiering til registrerte medlemmer. Ytterligere 
detaljer vil framgå av invitasjonen.

4. Felleslunsjer. Videre plan. Mads vil prøve å arrangere lakse-lunsjer så lenge det er interesse 
hos medlemmene videre ut året. Om oppslutningen blir for lav vil en ta grep etter den 
situasjon som er aktuell. Avklaringer vil komme.

5. 17.mai feiring. I 2020 og 2021 ble det ikke avholdt en slik feiring på grunn av pandemien. 
Tiltaket var svært populært, så en vil invitere tidlig for å finne om det er grunnlag for feiring 
slik tidligere i år? Avklaring vil komme.

6. Temamøte sammen med gruppe i Cha Am?

(Dette er en sak som kommer fra gammelt styre)
Til Nordmenn i Hua Hin og eventuelt Cha Am. Vi er kontaktet av Annstein Lothe som har 
erfaringer om dette fra forebyggende arbeid i oljebransjen og erfaringer i arbeid etter ulykker, som 
aktiv personell i ulike ulykker og sjømannsprest. Styret mener å avvikle en temasamling om 
beredskapsarbeid knyttet til ulykker og kriser er nyttige kunnskaper som vil være interessant og 
viktig som et bakteppe om det skulle bli behov. Møtet kan en søke å avholde, og invitere både styre 
og medlemmer. samt de i som er i Cha-Am gruppen. Frank og Knut følger opp kontakten og 
viderebringer informasjon om mulighetene og interessen til styret. 
Presentasjonen vil avholdes i mai etter nærmere avtale.

Sak 11/2022) Anmodning fra petanque-gruppen om økonomisk støtte. 

Til styret i NiHH: Petanquegruppa søker med dette om tilskudd til innkjøp av nye kuler til vårt 
ukentlige spill i petanque. Jeg vil utdype dette mer sammen med en skriftlig søknad ved 
førstkommende styremøte.
Med vennlig hilsen for petanquegruppa Arne Gravdahl
Vedtak: Styret vurderte  den spesielle situasjon Arne fortalte om, med felles utstyr som lånes ut til 
felles bruk. Det vedtas å støtte gruppen med 3120,- THB. Arne disponerer beløpet til innkjøp av 
utstyr som vil være foreningens eiendom.

Sak 12/2022) Eventuelt 

A) Det er forbausende få påmeldinger på utflukten til Wildlife Friends Foundations Thailand. Styret
ser at arbeidet de driver er viktig og med sviktende inntekter fra besøkende vil arbeidet trenge all 
hjelp de kan få. Styret vil derfor overbringe via Mads, en gave på 5000 THB i forbindelse med 
besøket, som et unntak i denne situasjon.
B) Foreningen vil vurdere andre viktige tiltak som vi kan samarbeide om. Det kom opp et forslag på
et omsorgssenter som hjelper barn. Mads og Jan Egil vil se på dette og legge fram for styre om dette
er noe foreningen skal jobbe videre med. 
C) Skjorter med foreningens logo og farver. Ved gjennomgang av restlageret er det bare noen få 
skorter i herrestørrelse XL og damestørrelsen består også av små størrelser. Det ble derfor besluttet 
at restlageret avvikles ved å selge skortene for 100 THB/stk og resten doneres til et verdig formål. 
Innkjøp av nye skjorter vil en komme tilbake til senere, eventuelt til 15årsjubileum? Interesserte må 
snarest kontakte Mads som har oversikt på størrelser og avtaler salg. 



D) Visittkort, medlemskort og lignende. Styret ber Gunnar og Frank se på behov og kostnader 
knyttet til dette. Vedtak, Gunnar og Frank legger fram et forslag på dette.
E) 
1) Kontakt oss e-post på hjemmesiden. Dette tas opp til diskusjon på neste styremøte.
2) Arne oppretter en e-postadresse som alle i styret får tilgang slik styret har et, elektronisk felles 
område og arkiv de kan bruke. 


