
Ekstraordinært årsmøte i KN ble avholdt 2012-10-23 kl 14:00 – 15:30 på 

”Dansken” i Jomtien 

Roger Hågensen ble enstemmig valgt til ordstyrer. Han ønsket alle medlemmer og deltakere i KNs 

Interims-styre (i alt 19 fremmøtte) velkommen til det ekstra ordinære årsmøtet som var varslet på 

forhånd i henhold til vedtektene og vedlagte referat fra årsmøte, 2012-03-20 og utsendt info utsettelse 

en uke til 2012-10-23. Se Vedlegg 1 og 

http://www.khon-norway.no. Der ble det ble understreket at alle har ett ansvar for at vi har nye 

kandidater til styreverv i K.N. Der ble videre bestemt at nytt Ektraordinært årsmøte vil bli avholdt i 

oktober og at hovedhensikten med det ekstraordinøre årsmøte var å velge et nytt styre for å hindre at 

KN ble lagt ned. Dagens møte er derfor lovlig innkalt. 

Før hovedsaken ble satt på dagsorden, informerte lederen for NorAlliansen, heretter forkortet til NAG = 

(The Northern Alliance Global (NAG), The global organization for Scandinavian expatriates) om at 

- NAGs formål iht vedtektenes § 2 er: å ivareta interessene til personer som har opparbeidet seg 

pensjons- og trygderettigheter i Norge/Norden og sikre disse rettighetene uavhengig av fremtidig 

bosted. 

- et utvidet samarbeide er foreslått tidligere for å hindre at KN blir lagt ned og 

- et slikt samarbeide kan bli en VINN-VINN situasjon for begge parter – ved at NAG i all hovedsak kn 

konsentrere seg som de saker som er globale/felles for alle utenlandsbosatte, mens KN i all hovedsak 

kan konsentrere seg om saker som angår nordmenn som har flyttet fast//emigrert og/eller planlegger å 

emigrere til Thailand. 

NAGs leder understreket imidlertid at er formelt samarbeide med KN krever godkjenning av NAGs styre. 

Deretter gikk man tilbake til dagsorden som var: 

1) VALG 

Som NYTT STYRE i Khon Norway ble følgende valgt – etter en kort diskusjon: 

- Steinar Nodland 

- Bjørn Paulsen 

- Jakup Skamsar, 

Flere hadde meldt sin interesse for å bli styre- og/eller medlemmer, men var ikke på møte og kunne 

bekrefte dette. Derfor ble de ikke valgt. Styret konstituerer seg selv og avgjøre hvem som skal være 

leder, nestleder mm, 

http://www.khon-norway.no/


Styrer og alle andre ble oppfordret til å engasjere seg for å få flere medlemmer til KhonNorway og 

styremedlemmer. 

Men det ble opplyst på møtet av nye styremedlemmer må godkjennes av et medlemsmøte. 

 

2) Samarbeide mellom KhonNorway og NorAlliansen 

Det nye styret fikk fullmakt til å utforme en samarbeidsavtale for godkjenning av besluttende organ i KN 

og NAG 

3) Alle oppfordres til å innbetale medlems-kontigenten som fortsatt er 1000 TBH pr år, 

når referat fra det ekstraordinære årsmøtet publiseres vha adresselisten knyttet til Khon Norways 

hjemmeside hos IKT-leverandør Sircon/Per Humstad.. (Hermed bekreftes at Skamsar har overtatt K.H.s 

bankbok, visakortet og bankkoden fra Kjetil Martinsens navn og Roger Hågensen for å kunne ta ut alle 

pengene og etablere en ny kontor i Khon Norways navn, men det kan ikke skje før nødvendige 

registrerings dokumenter (vedtekter, styreprotokoll og referat fra årsmøtet) er oversatt til engelsk. 

Derfor står bankboken urørt inntil det er ordnet. Men for at medlemmene skal kunne innbetale 

medlemsavgiften til KN, er det opprettet en ny konto i Bankok Bank i navnet til Jakup Skamsar med 

kontonummer: 729 010 7965 

Endelig ble det opplyst at neste ordinære «Årsmøte iht vedtektene» skal finne sted i mars 2013. 

Referenter: 

Steinar Nodland og Jakup Skamsar 

 

NB!: Tilføyelse: 

Det nye styret har oppdaget at Khon Norways vedtekter krever minimum fem styremedlemmer. I løpet 

av kort tid vil det nye styret (tre medlemmer) sende en mail til alle medlemmer med et forslag til 

hvordan dette kan håndteres. 

 

VEDLEGG 1 

 

Referat fra Khon Norway sitt Årsmøte på Hotell Danmark, Jomtien, 20 mars 2012. 

 



Tor Brandal åpnet møte, ønsket alle velkommen og orienterte om K.N. sin aktivitet i 2011, og 

utfordringene for videre drift av K.N. 

 

Valg komiteen hadde dessverre ikke funnet noen som var villige til å på ta seg styreverv i K.N. 

 

Årsmøte vedtok: 

 

- Khon Norway har blitt et merkenavn og det ble bestemt at foreningen skulle derfor ikke legges ned. 

 

Alle har ett ansvar for at vi har nye kandidater til styre verv i K.N. 

Det ble videre bestemt at nytt Ektraordinært årsmøte vil bli avholdt tirsdag 16. oktober 2012. 

 

(Etter årsmøte har det meldt seg en mann som er villig og kvalifisert til å påta seg styreverv i K.N.) 

 

- Vi skal fortsette med hjemmesiden, web master og domene er betalt til og med oktober 2012. 

 

- Vi skal fortsetter med uformelle, frivillige tirsdags møter på «Dansken» frem mot årsmøte i oktober. 

 

- Fysiske eiendeler som pc, camera, printer og telefon, ikke er i bruk og bare ligger å forvitrer, skal 

doneres til barnehjemmet: ANTI HUMAN TRAFICKING AND CHILD ABUSE CENTER,(ATTC). Dette 

barnehjemmet ligger i Pattaya. Disse tingene har ikke vært i bruk på lang tid. 

 

- Kjetil Martinsen har levert en bankbok og Visa kort med konto i Bank of Ayudhya, til Roger Hågensen, 

som tar vare på denne fram til neste møte i Khon Norway, som skal være på «Dansken» på Jomtien, 

tirsdag 16 oktober 2012, kl. 1400. 

 

Bankboken har en saldo på 8.764.75 Bath. Kontoen står i Kjetil Martinsen sitt navn. 



 

Referent; 

 

Roger Hågensen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vedlegg 2: 

Avsender/Publisher Dokumentnavn/Documentname Gradering/Classification Side / av 

Khon Norway (KN) Møtereferat/Notat Open 1 / 2 

Det norske folk i Thailand Vårdato / Our date Vår referanse / Our ref. _Rev 

KNs Interimsstyre 2012-05-19 KN/Mr/JS_3 

Referent / Meeting reporter /Mobile (Cyprus / Thailand) Møtedato / Date of meeting Møtetid / Time of 

meeting 

Jakup Skamsar (00357 9999 0358 / 0066 901248129 2012-05-15 14:00 – 15:30 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Til (stede) 

(til de som IKKE hadde adgang til å møte 

Medlemmer av og deltakere i KNs INTERIMSSTYRE NorAlliansens WebMaster 

Alle som er merket med TS i vedlegg 1 Se distribusjonsliste nederst 

 

Møte i KNs interimsstyre ble avholdt 2012-05-15 kl 14:00 – 15:30 på ”Dansken” i Jomtien 

med følgende Agenda: 

Sak 1 Om KNs fremtid og hovedoppgaver som KN skal jobbe med i tiden fremover 

Hvordan KN og Nor Alliansen Global (NAG) skal kunne samarbeide og samhandle med fokus på: 



- De viktigste sakene som KNs kan jobbe med INTERIMSORGANISASJON, frem til årsmøtet i oktober 

- De viktigste saken som KN skal jobbe med etter at KN er re-etablert som formell organisasjon med 

-- en ny styreleder (som bør fungere som en ”lag-kaptain” og 

-- kasserer eller ”kremmer” som har hovedansvaret for at KNs resultater og at inntektene er større enn 

utgiftene 

-- styremedlemmer som har forstått KNs medvirker til å formulere KNs mål og innretter sin adferd 

deretter. -- reserve”spillere” og ressurspersoner er tvingende nødvendig for å kunne realisere KNs 

målsetting 

Konklusjon/vedtak: 

Alle på møtet ble oppfordret til å komme med en liste med en opplisting av de viktigste sakene som KN 

skal jobbe med de neste 12 måned. Listen skal prioriteres fra 1 – 6 der en (1) er best (ikke seks) 

Forslaget eller anbefalingen bør ikke overstige en (1) A-4 side og bør inneholde følgende punkter 

I En kort beskrivele av forslaget med info om hvem du mener kan være hovedansvarlig og hvem du 

mener 

kan bidra aktivt og når forslaget bør kunne avsluttes og resultater høstes, 

II Hvilke krav du har lagt mest vekt og evt ønsker som ønskes realisert 

III Hvilde alternativer som er vurdert eller bør vurderes 

IV Konsekvensen av å gjennomføre forslaget med anslag på bruk av penger/personell og tidsfrister 

V Konsekvensen av å IKKE gjennomføre forslaget. 

Liste må være Brandal i hende i god tid før neste møte den 22. mai 2012 

 

Sak 2 Hvordan norske pensjonister som er uføretrygdet, skal få samme skattefradrag på 190.000 TBH 

på linje med uføretrygdede Thai- pensjonister og pensjonister fra Norge som har fyllt 65 år. 

Konklusjon/vedtak: 

Skamsar skriver et brev på vegne av KN (og NAG) til Den Norske Ambasaden i Bangkok og ber om at 

Ambasaden medvirker til 

- å sette oss i forbindelse med ”rette vedkommende” hos de Thailandske (Revenue Department eller 

The Ministry of Finance) for å avklare thailandske skattemyndigheters tolkning og praktisering av 

skatteavtalen mellom Norge og Thailand. Se Skatteavtalens artikkel 24 om Ikke-diskriminering. 



https://docs.google.com/document/d/1CtAfCCOKZioqhzcnQLrthmXTfiQnK0315xqSy7nSzRc/edit 

- avklare hvilke dokumenter som kreves for å få Certificate of Residence og Income Tax Payment 

Certificate 

 

Sak 3 Oppgradere KNs webside til å omfatte et brukervennlig (diskusjons) FORUM med en Facebook side 

Konklusjon/vedtak: 

Skamsar innhenter tilbud fra PerH som har levert KNs hjemmeside om oppgradering , hva det vil koste 

og hvordan betalaingen skal skje. (Dette er alt gjort og tilbudet er sendt til to av medlemmene i KNs 

interimsstyre) 

KNs interimsstyre må forsøke å skaffe seg en WebMaster/moderator mm 

 

Sak 4 Medical GROPU Incurance 

Det ble infomert om NAGs og KNs planer for å innhente tilbud på en Medical Group Incurance (MGI) 

Se vedlagte LINK til til kravsspesifikasjon fra Hans Trommestad 

https://docs.google.com/document/d/1P5SqWNts275_B3VAKleheGJa8fUr3uzWJiPJsY8gr9U/edit 

Konklusjon/vedtak:. 

KNs interimsstyre gav sin tilslutning til NAG og KNs arbeide for å innhente ett eller flere tilbud på en 

Medical Group Incurance (MGI) basert på ovennevnte krav som Hans Trommestad mm la frem på KNs 

møte 

 

Saker til neste møte 

- Brev fra Finansdepartementet om refusjon av trukket forskuddstrekk på pensjoner utbetalt 

fra Norge til personer bosatt i Thailand se 

https://docs.google.com/document/d/1R5SKBaryPTH8z4IeNFkzhnV-B7T3joRObZTdfAJIoVo/edit 

Med vennlig hilsen/Best regards 

For KNs interimsstyre 

 

https://docs.google.com/document/d/1CtAfCCOKZioqhzcnQLrthmXTfiQnK0315xqSy7nSzRc/edit
https://docs.google.com/document/d/1P5SqWNts275_B3VAKleheGJa8fUr3uzWJiPJsY8gr9U/edit
https://docs.google.com/document/d/1R5SKBaryPTH8z4IeNFkzhnV-B7T3joRObZTdfAJIoVo/edit


Jakup Skamsar ( Referent ) 

Post/mailaddress Mobile Homepage Headoffice address/ URL 

Tombs og the Kings Road 00357 9909 0358 = Cyprus http://www.finnkypros.no c/o Skamsar, 

Rabbaveien 28 A 

15 Verenikis st 8085 Paphos, Cyprus 0066 90 1248129 = Thailand http://www.finnkypros.info 3515 

Hønefoss, NORWAY 

Jakup.skamsar@noralliansen.org 00 47 481 28 288 = Norge http://www.findcyprus.info 

http://www.noralliansen.org . 

 

Vedlegg 1 - Distribusjonaliste 

for medlemmer og deltakere på møtene til KNs interimsstyre 

Erik Evje <erikevje@hotmail.com>, "Espen H. Karlsen" <espenkarlsen@gmail.com>, Hans Petter Verket 

<hpv@sivingmadsen.no>, Jakup Skamsar <jakup.skamsar@noralliansen.org>, Johny Lindal 

<johnylindal@hotmail.com>, Kjetil Martinsen <kjetilmartinsen1@gmail.com>, Lars Opstad 

<seamann.one@gmail.com>, Roar Storødegård <roarstor@hotmail.com>, Stig Utheim 

<stig.utheim2004@hotmail.com>, Tor Elling Brandal <torbrandal@gmail.com>, Hans Trommestad 

<htromme@gmail.com>, Roger Hågensen <roger.hagensen@gmail.com>, "Roger M. Larsen" 

<rmla08@gmail.com>, Khon Norway <khon.norway@gmail.com> 

http://www.finnkypros.no/
http://www.finnkypros.info/
http://www.findcyprus.info/
http://www.noralliansen.org/

