
Referat fra styremøte 31.3.2022 Hjemme hos Mads

Til stede:
Mads Flornes 
Jan Egil Kasase som ledet møtet
Frank Mossing Wian som skrev referatet.
Arne Gravdahl som redaktør for hjemmesiden
Følgende hadde meldt forfall: Leif Harsem, Knut Byberg og Gunnar Horpestad

Mads haddde invitert styret hjem til seg, så han for en gangs skyld skulle slippe å kjøre! I tillegg 
serverte han god mat!

Hovedsaken på dette møtet var å videreutvikle det som tidligere hadde vært tatt opp på møtet 8. mars 
under sak 12/2022 Bokstav B
Styret prøver å finne en aktivitet som kan engasjere og innvolvere medlemmene som er nedfelt I 
foreningens vedtekter punkt 2 siste avsnitt. ...foreningen skal også kunne drive veldedighet for barn og 
andre trengende … Det som er aktuelt nå er å se på støtteprosjekt til Karenskole. Mads og Jan Egil 
hadde vært på befaring og fått flere innspill på ting vi som ressurssterke personer kan gjøre for noen 
mennesker som mangler rettigheter og er ressurssvake.
For å se om dette er noe som foreningen kan tenke seg å gå inn å støtte over tid. 
Mads og Jan Egil vil vurdere på ting via et prøveprosjekt, Så vil en på et medlemsmøte til høsten 
presentere arrangementet og se engasjementet fra medlemmene. Det ble vedtatt å lage et prøveprosjekt 
som skulle evalueres til høsten 2022 Kostnader til prosjektet tas av arrangementsbudsjettet opptil 50 
000 THB

Oppfølgingssak under sak 12/2022 Bokstav E
Arne Gravdahl hadde jobbet med et system som skulle sikre styrets medlemmer en internettkanal for å 
ha en oppdatert medlemsliste tilgjengelig. Han hadde nå et nytt forslag som virket som en bedre 
løsning enn tidligere! Arne jobber videre med saken og gir innformasjon til styrets medlemmer slik at 
de kan prøve ut dette.

Oppfølgingssak under sak 9/2022 Punkt 6
Fellesmøte med personer I Cha-Am om krisehåndtering etter ulykker og katastrofer. Annstein Lothe 
kommer til Hua Hin tirsdag 24. mai og holder sitt foredrag for oss. Vi må innvitere de som er I Cha Am
skaffe lokale og annonsere møtet. Knut og Frank som har jobbet med denne saken er sannsynligvis 
ikke i Thailand så noen andre må følge opp dette.

Sak 13/2022 Eventuelt
A) Purring av tidligere medlemmer som ikke har fornyet medlemsskapet for 2022
Det er forslag om at foreningen skulle prøve å sende ut en e-post til tidligere medlemmer med 
oppfordring om å fornye medlemsskapet. Arne Gravdahl lager et forslag for styret.
B) Mads opplyser at neste laksjelunsj kommer fredag 22 april og han vil se an utover antall 
påmeldinger om grunnlaget for å fortsette gjennom sommeren.


