Soon BK - Styrets beretning for året 2009
Soon BK hadde pr 1. november 45 medlemmer, - derav 40 med Soon BK som hjemmeklubb.
I tillegg hadde klubben 12 K-medlemmer. Antallet aktive spillere var på rundt 45 stk.
Medlemsmassen var stabil, og antallet bord på spillekveldene varierte mellom 7 og 11.

Om arrangementer og resultater i 2009
Klubbmesterskapet ble gjennomført over 6 kvelder. Klubbmestere ble Steinar Hansen og Jan
Føyner. Beste par spilleåret under ett ble Harald Tuven og Stein Petter Guvåg. Under KM-lag
deltok Soon BK med to lag i C-gruppen. 23. mars gjennomførte vi klubbkamp mot Garder
BK i Gardarheim, med Garder BK som arrangør. Garder BK besatte de fleste pallplassene og
vant både totalt og i hver gruppe.
Sommeravslutningen ble avholdt 24. april i Soon Seilforening.
Juleavslutningen ble avholdt 19. desember i Soon Seilforening.

Arrangementsteknisk
Spillelokalene i Soon Seilforening fungerer fortsatt, - om ikke optimalt, med en begrenset
kapasitet på rundt 10 bord. Styret startet i høst prosessen med kartlegging av alternative
lokaliteter. Dugnadsinnsats fra medlemmene både mht rydding og kjøkkentjeneste, bidro til et
tilfredsstillende serveringstilbud på spillekveldene. Fra høsten har klubben tilegnet seg
kompetanse på driftingen av Bridgemate. Driften har gjennom 2009 tidvis vært preget av
problemer. Klubben har tatt i bruk Spar10 samtidig med at det er opprettet egen hjemmeside. I
mars ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Rundt 75% av medlemmene svarte på
undersøkelsen.

Økonomi
Økonomien i klubben er god, og siste års investeringer er fullt ut finansiert over driften.
Forutsetningene for den gode økonomien er i første rekke et stabilt antall spillere, relativt lav
husleie, noe ekstrainntekter i form av kiosksalg og bidrag fra Grasrotandelen, - samt gode
rutiner og kontroll. Soon BK er registrert i Frivillighetsregisteret.

Styret - ansvar
Styret har i 2009 sett ut som følger:
Leder, Dag Torgersen
Kasserer, Svanhild Larsen
Styremedlem, Per Guneriussen
Styremedlem, Robin Watson
Varamedlem, Eldbjørg Gathe
Varamedlem, Jan Føyner
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Andre med ansvar:
Frank de Kinder, revisor
Ella Holm/Birger Hekkelstrand, valgkom
Jens Holm, materialforvalter
Tone J. Torgersen, lotteri
Erik Finstad, transport av spillekort
Einar Eggen, drift 1. halvår

