
Referat fra styremøte mandag 30.03.2009 

Tilstede: Rolf N. Hansen, Arne Almendingen, Simon Rasmussen, Turid Wenche Bachke,  
     Per Arild Kvist 

1) Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Det var ingen kommentarer til referatet. 

2) Økonomi 
Anton hadde utarbeidet en foreløpig oversikt over regnskap for sesongen. Utfakturering til 
deltakerne i SM, KM-lag og NM-lag er ikke foretatt og må gjøres i god tid før årsmøtet slik at 
dette kan gjenspeiles i det endelige regnskapet. 
Rolf sjekker også med Anton om status for medlemmer og hvem som eventuelt ikke har 
betalt medlemskontingent. 
Foreløpig regnskap inkludert balanse sendes til styret innen 15.04 for behandling på 
styremøte 20.04. 

3) Grasrotandelen Norsk Tipping 
Den såkalte grasrotandelen gir spillere i Norsk Tippings spill anledning til å velge et idrettslag 
eller forening som vil få inntil 5% av spillinnsatsen. For å kunne bli valgt, må laget/foreningen 
være registrert i Frivillighetsregisteret. Styret besluttet å ikke jobbe videre med dette på det 
nåværende tidspunkt. 

4) Årsmøte 
Simon legger ut innkalling med dagsorden på nettet. Frist for innsending av forslag til 
behndling på årsmøtet settes til 15.04. 
Styret vil foreslå en økning av medlemskontingenten til kr. 500 på grunn av økning av 
forbunds- og kretskontingenter. 
Simon utarbeider forslag til årsmelding som vil bli behandlet på styremøtet 20.04. 
Turid Wenche ønsker avløsning i styret; de andre som er på valg er villige til å fortsette. Det 
er ønskelig med et kvinnelig styremedlem til erstatning for Turid Wenche. Rolf forhører seg 
med aktuelle kandidater. 

5) Jubileum 2010 
Ski BK er 80 år i 2010. Det var enighet i styret om at vi tradisjonen tro vil ha et jubileums-
arrangement i den forbindelse. Per Arild påtok seg ansvaret for å lede en jubileumskomite 
som for øvrig bør bestå av redaktør for jubileumstidsskrift (Hermann / Olav ?), 
økonomiansvarlig (Anton / Per S ?) og festansvarlig (kvinnelig medlem ?). Dette vil bli videre 
tatt opp og diskutert på årsmøtet. 

6) Eventuelt 
Sommerbridgen starter mandag 4. mai. I den forbindelse må vi lage en oversikt over 
turneringsansvarlige for alle kveldene i sommerbridgen. 
Styret ønsker på årsmøtet å lufte tanker omkring bridgen i Ski og et mulig tettere samarbeid 



mellom aktuelle klubber (Ski, BånnSki, Nordby). 
Rolf vil undersøke med webansvarlig Leif Otto om det er mulig å lage et ”makkertorg” på 
websida vår der spiller som ønsker makker til kommende spillekvelder kan registrere seg. 
Dette blir særlig aktuelt i forbindelse med den kommende sommerbridgen. 

7) Neste styremøte 
Mandag 20. april kl 17:00. 


