
REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 5. DESEMBER  KL 17.15 

 

Til stede: Bjørn , Tor Knut. Fravær: Verina, Elen, Per 

 

Sak 39/2017: Referat fra forrige møte 

Ref sak 36/2017: Tor og jeg møtte på biblioteket 1.11. Det kom 

ingen deltakere. Vi må nok oppsøke skolene og snakke med 

elevene.  Referatet godkjent uten ytterligere kommentarer. 

 

Sak 40/2017: Bridgekurs SFO, Vestskogen 

Skolen har gitt beskjed om at det er elever som ønsker videre 

kurs. Knut  sender beskjed til skolen, og vi regner med oppstart 

igjen i januar. Verina har hovedansvaret. 

 

Sak 41/2017: Hederstegn 

Ellen Gjerde har laget diplom. Vi deler ut til Finn G og Ole Johan 

på juleavslutningen 12.12. Knut sørger for rammer til diplomene. 

Styret diskuterer framtidige retningslinjer senere. 

 

Sak 42/2017: Juleavslutning 

Det meste er klart. Tor kjøper inn drikke. Bjørn sjekker utstyr. 

Styret møter kl 16.45. Avslutningen starter kl 18, og vi regner 

med å starte singelturnering ca 19.15. Knut kjøper inn en eske 

konfekt til skolen som takk for samarbeidet. 

 

Sak 43/2017: Terminliste, turneringsformer, fravær, undervisning 

Per har laget forslag til terminliste for våren 2018. Vi foreslår å     

delta i Simultan 30.1 – 20.2 – 10.4.  Vi organiserer minst en 

handikapturnering i løpet av perioden. Klubbmesterskapet foreslås 



13-20-27.3. Knut bestemmer undervisningsdager senere. Årsmøtet 

foreslås lagt til 27.2. Fraværslista må oppdateres så snart som 

mulig. 

 

Sak 44/2017: Kontingentinnkreving 

Varsel er utsendt med innbetalinsfrist 15.12. Etter den dato 

purring, og de som ikke har betalt innen 1.1 strykes. Meldes evt 

inn på nytt senere. 

 

Sak 45/2017: Samarbeid med biblioteket 

Vi er nå inne på vårprogrammet og har fem kvelder fra 16.30 – 

18.30. 7.3 – 14.3 – 4.4 – 11.4 – 18.4. Vi må besøke skolene i 

forkant og få elevene i tale. 

 

Sak 46/2017: Eventuelt 

a) Vi sender representanter på Ruterkurs i kretsens regi til 

vinteren. Etterpå arrangerer klubben et fordypningskurs med 

nye og gamle ruterbrukere. 

b) Styremøte 13.2.2018 
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