
Årsberetning for Khon Norway til årsmøtet 25. mars 2014. 

Årsmøtet 19. mars 2013 gjorde følgende valg av styre: 

Valg. Valgkomiteen fremmet forslag til nytt styre. 

Årsmøtets vedtak: 

Steinar Nodland (Sukhothai) velges som leder for to år 

Arild Holtet (Petchabun/Lopburi)  velges som styremedlem for ett år 

Jan Koltveit (Chonburi ) velges som styremedlem for ett år 

Roger M Larsen (Chonburi) velges som styremedlem for to år 

Rune Li (Phitsanoluk) velges som styremedlem for to år 

 

Styret konstituerer seg selv 

Valgkomite: Valgkomiteen ble gjenvalgt. 

(Tilføyelse Steinar Nodland: Valgkomiteen som ble gjenvalgt: Kjetil Martinsen, Johan Otto Johansen, Ivar 

L. Sjøholt 

Utmeldelser fra styret: Rune Li utmeldt våren 2013. Jan Koltveit utmeldt høsten 2013. Roger M Larsen 

utmeldt våren 2014. 

Utmeldelser fra valgkomitèen: Kjetil Martinsen utmeldt høsten 2013. Ivar L. Sjøholt utmeldt våren 2014. 

Suppleringsvalg til valgkomitèen: Medlemsmøtet 30. januar 2014 gjorde følgende vedtak: Roger 

Hågensen og Espen Karlsen velges til nye medlemmer. (Fra før var Johan Otto Johansen medlem.) 

Funksjonstiden ble satt frem til neste ordinære årsmøte. 

Totalt har Khon Norway hatt seks utmeldelser siden forrige årsmøte. Årsakene har vært forskjellige, men 

flere er knyttet til misnøye med at styret i Khon Norway ikke var villig til å «fordømme» Sjømannskirken 

på bakgrunn av rapporten om «Thai-norske barn» som ble lagt frem høsten 2013. 

En av de utmeldte var Rune Li, som også var Khon Norways webmaster. Ny webmaster er Per Fossum, 

som gjør et godt arbeid! Per Fossum har også opprettet en parallell hjemmeside på Facebook, Khon-

Norway. 

Et tidligere medlem opprettet også i sin tid en «hjemmeside» for Khon Norway på Facebook. Etter at 

han meldte seg ut, fikk Khon Norway tilbud om å kjøpe denne for 30 000 THB. Dette var styret ikke villig 

til å betale. Denne hjemmesiden (Khon Norway) blir fortsatt driftet på Facebook. Det er på sin plass for 



styret å slå fast at siden ikke har noen tilknytning til organisasjonen «Khon Norway». Khon Norway har 

imidlertid ikke mulighet til å stoppe den falske hjemmesiden. 

Khon Norway har hatt fire medlemsmøter siden årsmøtet 2013. Medregnet inneværende årsmøte, blir 

det fem møter for medlemmene. Styret har hatt sju styremøter i perioden 

Våren 2013 engasjerte Khon Norway seg foran valget. Vi sendte begrunnede spørsmål til samtlige 

stortingspartier om aktuelle spørsmål for våre medlemmer. Resultatet var ganske nedslående. Med 

unntak av Fremskrittspartiet var svarene til dels svært negative. Styret sendte derfor ut en 

«velgerguide» hvor medlemmene ble bedt om å vurdere å gi sin stemme til Fremskrittspartiet ved 

stortingsvalget. 

Styret har gjort forsøk på å få en dialog med representanter for Helse- og sosialkomiteen og 

Finanskomiteen på Stortinget. Foreløpig har vi lyktes dårlig, men vi har ikke gitt opp. 

På inneværende årsmøte presenteres styrets arbeid med å få til en helseforsikring for våre medlemmer. 

Vi har også fått til et opplegg der vi kan hjelpe våre medlemmer med rådgiving angående betaling av 

skatt. De medlemmene som har behov for det, vil få hjelp dersom de kontakter styret i Khon Norway. 

For øvrig har Khon Norway hatt en rekke saker til behandling. Styret mener det vil føre for langt å gjengi 

samtlige saker i årsmeldingen, men henviser til tidligere utsendte referater, som også er tatt. 


