
Referat - Styremøte Ski Bridgeklubb 
 
Tid:  Mandag 23.08.10 og mandag 30.08.10 
 
Sted:  Folkets Hus 
 
Tilstede: Rolf Hansen 
  Simon Rasmussen 
  Arne Almendingen  

Per Arild Kvist  
Per Sletten 

 
Forfall: Randi Uttisrud (23/8)  
Ikke møtt: Anna Malinowski 

   
Referent: Simon Rasmussen 
 
 

1) Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet. 
2) Status Økonomi.  

o Per er i ferd med å få alle praktiske ting fra Anton. Vi utsetter den detaljerte 
gjennomgangen til dette er gjennomført – Per sender en oppdatert oversikt når 
det er klart. 

3) Terminliste for høsten: 
o Kretsdatoer foreligger som utkast. 
o Julebord reservert 17/12. 
o Jubileumsturneringen er fastsatt 
o Kontingenter (krets og forbund) ikke endret  
o Vi baserer oss på tilbakemeldingene fra årsmøtet og varierer litt mer i 

turneringsform. Andre (og evt. tredje) kveld i en sammelagtturnering skal ikke 
utelukke nye spillere for denne kvelden. Maks 3 kvelder i samme turnering, 
men oftest 2 kvelder. 

o Vi begrenser premieringen i klubbkveldene og vrir noe av disse midlene til å 
dekke startkontingent i KM/SM/NM lag. Det må være medlemmer som spiller 
regelmessig i klubben som får støtte. I utgangspunktet er premieringen 400-
200-100 i trekveldsturnering, 300-200-100 i tokveldsturnering. 

4) Jubileum 
o Lokalene er reservert 24 og 25. september. Vi ordner innkjøp og har hentet inn 

en som lager maten. I budsjettet er det avsatt 10.000 fra klubben og 
sponsortilgangen tyder på at dette vil bli rimeligere. 

o Invitasjon og turneringsform må på plass ila uken. 
o Alle ikke-spillende medlemmer skal få skriftlig invitasjon med terminliste etc. 

5) Lag fra klubben i KM og SM 
o KM – to lag i A-puljen og et lag i B-puljen. Vi sjekker om det er stemning for 

et lag i C-puljen 
o To lag i 3. divisjon (Roar og Rolf) 

6) Grasrotandelen – Simon sjekker status med Randi. Randi lager utkast til 
informasjonsskriv til klubbens medlemmer slik at dette er klart til første 
spillekveld i september. 

7) Tiltrekke medlemmer til klubben i tråd med diskusjonen på årsmøtet.  
o Henvende oss til Siv T & Co for å høre om de kan/vil spille på klubbkveldene 

– gevinst vil være at vi dekker SM. 
o Kontakt med klubbene direkte og via kretsstyret 



o Gamle medlemmer tilskrives som en del av jubileumsarrangementet   
8) Møtet fortsetter mandag 30. august kl 17.00.  
 

Del 2, 30.08.2010 (Tilstede; Rolf, Arne, Randi, Per Arild, Simon) 
 

1) Gjennomgang av referat fra styremøte del 1 
o Godkjent 
 

2) Gjennomgang av fordringer (Per) 
o Tas så snart Per er tilbake senere i uken 
 

3) Lag til KM/SM/NM 
o Klubbens lag i KM består 
o SM 3. div må forsterkes med ett par, trolig utenfor klubben 
 

4) Jubileum (Per Arild) 
Turnering: lørdag kl 10.00, 45 spill. Turneringen er ferdig ca kl 17. Kontingent kl 
250,- og ca 16.000 går tilbake i form av premier. Festen starter kl 18.30. Levende 
musikk er booket. Totale utgifter er ca 45.000 kr, noe som gir et forventet 
underskudd på ca 13.000 kr. Noe av underskuddet kan dekkes av loddsalg og 
overskudd fra bar. Per Arild sørger for at innbydelsen og påmeldingsinformasjon 
legges ut på nettet, Rolf videreformidler innbydelse til de som skal inviteres 
spesielt. 
 

5) Grasrotandelen (Randi/ Simon) 
o Registrering av klubben er ok, men grasrotandelen må registreres. Randi 

sjekker med Kolbotn og lager info til medlemmene.  
 

6) Ski BK 2010/11 (forts. fra pkt 7 fra første møte) 
o Skriv til alle registrerte medlemmer i klubben.  
o Ikke henvendelser mot enkeltpersoner. 
o Bruke kretsstyret i dialog mot de andre klubbene og klubblederne. 
o Legger inn temakvelder på noen utvalgte spillekvelder 
o Støtte til lag som spiller i KM/SM/NM: Startkontingent dekkes av klubben for 

medlemmer som spiller minst halvparten av klubbkveldene gjennom sesongen. 
 

7) Terminliste (vedlagt) 
o Forslaget er godkjent. 
 

8) Neste møte 
Mandag 20/9 kl 17.30. Jubileumskomiteèn deltar også. 

 
 
Ski, 30.08.2010 
Simon Rasmussen 
 


