Bård Lian, 21.01.2016
UTKAST:

Referat fra styremøte 20.01.2016 for Kolbotn BK
Til stede: Lars Erik, Elisabeth, Karl Johan, Einar og Bård
Dagsorden:
1. KJØP AV DUBLERINGSMASKIN
2. VI MÅ NÅ RESERVERE FOR 2017 OG 18 DE SPILLEDAGENE OG SPESIFISERE NÅR VI SKAL HA 2 SALER
3. HAR SPØRSMÅL OM KURS. VI HOLDER KURSET SELV, DET MÅ GÅ PÅ ONSDAGER HVIS KLUBBEN
SKAL HA KURS
4. HVORDAN FUNGERER DET MED KAFFEN OG KLIPPEKORT OG BETALING FØR START
5. HVORDAN HAR STYRET BIDRATT PÅ SPILLEDAGENE
6. VI BØR TA VARE PÅ BOKSENE SÅ KAN DEN SOM TAR TUREN TIL SVERIGE TA PANTEN FOR JOBBEN
7. TERMINLISTE 2016
8. HVORDAN HAR STYRET FUNGERT
9. ANNET
Sak 1: Kjøp av dupliseringsmaskin
Kolbotn BK leverer ferdige spill til andre klubber og til vår klubbkveld. Den dupliseringsmaskinen som
vi har nå må jevnlig innom service. Servicen kan ta inntil tre uker og vi trenger derfor en annen
maskin tilgjengelig i denne perioden.
Det ble besluttet at klubben skal kjøpe en ekstra dupliseringsmaskin med tilhørende plastmapper for
8000,- kr. Einar ordner kjøpet.
Sak 2: Reservering av spillelokale i Kolben
Dette har Einar allerede ordnet fram til og med 2018.
Sak 3: Spørsmål om bridgekurs
Det vil ikke bli arrangert kurs for nybegynnere i dette halvåret. Interesserte kan heller delta på kurs
hos Kristian på Skatt Øst i Schweigaards gate i Oslo sentrum. Det holdes på torsdager fra kl. 18.00
med oppstart 2. og 9. februar.
Hvis det er interesse kan det avholdes hurtigkurs et par kvelder i Hareveien 7.
Sak 4, 5 og 6: Styrets oppgaver under spillekvelden

Det er vanskelig å holde orden på hvem som har betalt for spillekvelden. Einar trenger en bisitter for
betaling av spilleavgift fra kl.18.00 til kl. 18.15. Det blir Karl Johan som tar den jobben. Hvis han ikke
er til stede må en annen i styret gjøre dette.
Utdeling av premier har ikke fått stor oppmerksomhet. Det avholdes en premieutdeling pr måned før
spillingen startes. Denne ordningen starter opp i februar måned og første premieutdeling vil skje
første tirsdag i mars. Ansvarlig for dette er Karl Johan.
Knut ønsker seg en litt annen ordning når det gjelder kjøling av mineralvann. Slik det er nå, stikker
han opp om Kolben mandag kveld for å sette inn dette i kjøleskapet.
Ellers fungerer koking av kaffe og servering, spilleoppsett, opprydning og mulig annet veldig bra. De
enkelte styremedlemmer oppfordres til å si i fra hvis det blir mye å gjøre før en går lei av oppgavene.
Det bør en gang i mellom oppfordre spillerne til å gjøre en opprydning på spillebordet ved kvelden
slutt.
Det settes opp en pose hvor tombokser kan leveres. De bør pantes i Sverige og panteren får
fortjenesten.
Sak 7: Terminliste 2016
Spillekvelder settes opp av Lars Erik på hjemmesiden. Det er stengt 1. uka i august pga.
Bridgefestivalen.
Noen viktige datoer:
Årsmøte: 16/2
Kvalifisering til klubbmesterskapet: 1/3, 8/3 og 15/3.
Finale klubbmesterskap: 5/4 og 14/4
Julebord: fredag 9/12 ?
Follo Julecup: onsdag 27/12
Styremøter onsdager: 27/4, 24/8, 23/11 og 11/1-2017. Her kan styremøte 23/11 bli flyttet en uke
fram eller tilbake hvis det er KM på samme tid.
Sak 8: Hvordan har styret fungert?
Her virker det om folk er fornøyde.
Annet:
Styret tar en ryddesjau på lageret og opprydning av meldeboksene. Dette skjer onsdag 27/11
kl.17.00. Etterpå tar vi middag på Kina-restauranten.
Bør forhøre til medlemmene om vi skal arrangere en lagspillturnering innad i klubben. Mulige dager
for dette kan være 6/9, 13/9 og 20/9 som en oppvarming til KM.

En sponsorreklame på hjemmesiden bør fjernes da avtalen har opphørt.
Bridgebøker på lageret bør gjøres tilgjengelig for medlemmene. Utlån eller salg?
Ellers vil informasjon og dokumenter til årsmøte komme snarest mulig.
3 dagers frist på kommentarer på referatet.

