
Referat fra styremøte mandag 26.05.2008 
 
Tilstede: Rolf N. Hansen, Arne Almendingen, Simon Rasmussen, Anton Bachke,  
               Turid Wenche Bachke, Per Arild Kvist, Leif Otto Listhaug (sak 2) 
 
1) Gjennomgang av protokoll fra Årsmøtet 28.04.2008 
Eneste sak på Årsmøtet som krever behandling i Styret er å vedta virketid for de enkelte 
medlemmer av Styret. Dette vil bli tatt opp på neste styremøte. 
 
2) Ny hjemmeside 
Leif Otto orienterte om den nye hjemmesida til Ski BK. For en engangssum på kr. 2.000 og 
en mindre årlig vedlikeholdsavgift får vi lagerplass på server samt direkte link til all 
informasjon på NBFs hjemmeside. 
Leif Otto har påtatt seg å fortsette som webmaster (årlig honorar på kr. 2.000). I tillegg vil 
Rolf, Arne og Simon få aksess til å oppdatere siden. Hele styret deltar i en dugnad for å legge 
inn historikk på siden, basert på eksisterende skriftlige protokoller. 
Per Arild tar ansvar for å selge annonseplassene; Leif Otto sjekker hvilken pris vi bør/kan ta. 
 
3) Styrets arbeidsoppgaver sesongen 2008/2009. 
Vi trenger flere medlemmer som kan betjene PC for BM (BridgeMate). Simon forespør Sven 
Pran, Leif Otto Listhaug og Lars Erik Thomassen. Når sesongen kommer i gang må vi verve 
flere og lage en liste over ansvarlige for spillekveldene gjennom sesongen. 
Rolf vil ta ansvar for å få folk på plass og spillingen i gang på klubbkveldene. 
Turid Wenche er ansvarlig for å sende resultater til ØB og annonse ved oppstart av 
kommende sesong. 
Anton har ansvaret for kontingent, premiering, utarbeidelse av e-post liste for medlemmene 
og oversikt over jubilanter. 
Det vil bli utarbeidet et informasjonsskriv og kursopplegg før start av kommende sesong. Rolf 
har ansvar for å koordinere dette. Det vil bli vurdert å ta betalt (kr. 20 ?) for deltakelse på 
kursene som honorar til kursleder(e). 
Vi har gjort avtale med damene på Folkets Hus om å rydde inn/ut bord og stoler for en 
betaling på kr. 200 pr. kveld.  
Sakspunktet ”Oppfølging mot krets og forbund” ble utsatt til neste møte. 
 
4) Sommerbridge 2008 
Vi har hittil et overskudd på ca. kr. 1.000. Det har så langt vært mindre deltakelse enn i fjor. 
Sven har påtatt seg å lede turneringen 26.05, 02.06 og 09.06. Simon sjekker sin kalender og 
sjekker med Sven og Leif Otto hvilke kvelder de kan ta. Deretter må vi se hvilke ”huller” det 
blir og finne en løsning for å fylle disse. 
Vi må ha en dugnad i uke 25 (16.06 – 23.06) i forbindelse med flytting til Langhuset. 
Rolf undersøker med ”damene på Folkets Hus” om de kan påta seg servering og evt. vask på 
Langhuset. 
 
5) Høsten 2008 
Etter noe diskusjon rundt temaet ”Hva vil vi med Ski BK” var det stor enighet om at Ski BK 
skal være en klubb for alle uavhengig av ambisjoner og nivå. For å få til dette, er vi avhengig 
av at alle tar ansvar for å skape et godt miljø i klubben. Bl.a. har det blitt kommentert at det 
ofte er mye prat og høyt støynivå under spillingen. Rolf vil kontakte Nesodden BK for å 
tilgang til Bridgevettregler som de har utarbeidet og som også bør være gyldige for Ski BK.  
Vi vil også ta opp igjen tilbudet om kurs før spillekveldene for å prøve å få tilbake tidligere 



kursdeltakere som sakte men sikkert har blitt borte fra klubben. Rolf har ansvaret for 
utarbeidelse og gjennomføring av kursopplegget. 
Foreløpig terminliste for høsten 2008 ble vedtatt uten endringer og vil bli lagt ut på 
hjemmesida. 
 
6) Samarbeid med andre klubber. 
Kolbotn BK har invitert oss til en lagkamp turnering. Vi er positive til dette og vil takke ja til 
invitasjonen. Vi vil imidlertid foreslå at det deltar 3 lag fra hver klubb og diskutere om 
turneringen skal gjennomføres med en spillekveld på høsten (Kolbotn) og en på våren (Ski). 
Kolbotn har også foreslått en felles vårfest for de to klubbene. Vi er positive også til dette og 
Simon vil diskutere nærmere opplegg med Kolbotn BK. 
 
7) Eventuelt. 
Det var ingen saker under dette punktet. 
 
8) Neste møte 
Mandag 25.08.2008 kl. 16:30. 
 
              
 


