
Referat fra styremøte mandag 25.08.2008 

Tilstede: Rolf N. Hansen, Arne Almendingen, Simon Rasmussen, Anton Bachke, 
                Turid Wenche Bachke 

1) Gjennomgang av referat fra møte 26.05.08. 
Det ble vedtatt at leder, nestleder, sekretær og kasserer skal ha to års virketid, 
de øvrige styremedlemmer ett år. Ved neste årsmøte er nestleder (Arne) og 
sekretær (Simon) på valg, mens leder (Rolf) og kasserer (Anton) sitter enda ett 
år. 
Rolf, Simon og Arne har nå fått instruksjon for oppdatering av webside. 
Protokoller og jubileumsskrift må scannes og legges inn på websida. Rolf 
forespør på første klubbkveld om noen av medlemmene kan påta seg å 
bidra. 
Rolf vil ha turneringslederansvar på klubbkveldene. 
Simon setter i samarbeid med Lars Erik, Leif Otto (og Sven ?) opp liste over 
ansvarlige for Bridgemate på klubbkveldene for hele høstsesongen. 

2) Godkjenning/korrigering av utkast til terminliste 
Forslaget ble godkjent med følgende merknader: De kveldene det spilles A/B 
pulje baseres inndelingen på ønske med den forutsetningen at det er minst 4 
bord i hver pulje. 
På de kveldene som er avsatt til singelturnering kan det settes opp en ekstra 
pulje for de som ikke vil spille singel hvis det er et sterkt ønske om det. 

3) Krets- og forbunds aktiviteter 
Klubbledermøtet i regi av kretsen som var satt opp 13.-14. September er 
avlyst. Man vil i stedet forsøke å få til et kveldsarrangement i uke 42. 
Simon er kaptein på laget i KM pulje A som for øvrig består av Morten, Arne, 
Anna, Bjørn Gulheim og Bjørnar Halderaker. 
Klubben har 2 lag i pulje B og vi bør forsøke å stille 2 lag også i pulje C 
(klubben dekker startkontingent for lag i pulje C). 
Klubben satser på å stille 2 lag i kretsens elitesatsing hvor det i tillegg til spilling 
vil bli foredrag av kjente bridgespillere. 
Klubben har 2 lag i 3. divisjon i SM (klubben har gitt plassen for det 3. laget til 
Kolbotn, da laget trakk seg). 
Påmelding til 4. divisjon og NM lag vil bli minnet om på første (og andre) 
klubbkveld. 

4) Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 
Organisering av spillekvelder og oppsett av Bridgemate koordineres av Simon 
som avtaler fordeling av de 17 spillekveldene i høst med Lars Erik, Leif Otto (og 
Sven). 



Rolf organiserer de 13 kurskveldene. 
Anton/Per Arild er ansvarlig for innkjøp av premier. Anton undersøker gavekort 
på Ski Storsenter i stedet for Vinmonopolet. 
Anton er ansvarlig for innkreving av kontingent. 
Turid er ansvarlig for oppfølging mht servering. 
Arne er ansvarlig for gjennomgang av skapet på Folkets Hus og status for 
materiell. 
Arne er referent på styremøtene. 
Rolf er ansvarlig for påmelding til KM/SM/NM. 
Arne og Turid representerer styret i julebordkomiteen og avtale med andre 
deltakere. 
Leif Otto er ansvarlig for resultatservice på hjemmesida, Turid for ØB. 

5) Sommerbridge 2008 
Det har vært lavere deltakelse enn i fjor, men ser likevel ut til å bli et 
tilfredsstillende resultat. Det vil bli utarbeidet et resyme med endelig resultat 
og analyse av mulige grunner for redusert deltakelse. 

6) Før oppstart høst 2008 
Rolf hadde laget utkast til brev til medlemmer før sesongstart. Dette vil bli 
redigert i henhold til kommentarer og sendt ut sammen med terminlisten. 
Også tidligere K-medlemmer blir invitert. 
Rolf hadde også laget utkast til ”kjøreregler for Ski BK”. Kommentarer sendes til 
Rolf som vil lage endelig versjon som vil bli delt ut på klubbkvelder og publisert 
på websida. 

7) Klubbkamp mot Kolbotn BK  
Kolbotn har invitert oss til klubbkamp tirsdag 16.09. Rolf avklarer opplegget 
nærmere med Lars Erik Thomassen og orienterer på klubbkveld. 

8) Jubilanter/Bortgang 
Anton avklarer og anskaffer gave til Bent Billing Hansen (50 år). 
Klubben sendte bårebukett ved Willy Varnås sin begravelse hvor Arne deltok. 
Klubben har mottatt takkebrev. 

9) Fastsettelse av neste møte 
17. November 2008 kl. 16:30 på Folkets Hus. 

10) Eventuelt 
Det vil bli dugnad i forbindelse med flytting tilbake til Folkets Hus torsdag 28.08. 
På neste og framtidige styremøter vil kasserer (Anton) orientere om økonomisk 
status som eget punkt på dagsorden. 

 



 

 

 


