
Ansvar, instrukser og oppgaver i Ski Storband – pr. mars 2014 

Musikkfaglig myndighet 

Kunstnerisk leder 

 Rapporterer til styret gjennom styrets leder 

 Har den musikkfaglige myndighet 

 Hovedansvar for bandets musikalske standard og utvikling 

 Hovedansvar for bandets repertoar og bandets musikalske profil. 

Ved musikkønsker fra medlemmene skal kunstnerisk leder vurdere og legge til rette for prøvespill av 

arrangementer innen nytt repertoar tas opp i bandets repertoar. Ved tvil om arrangements egnethet 

skal det gjøres en vurdering sammen med styret, alternativt en rådgivende gruppe som er 

sammensatt av medlemmer i bandet. 

 Lede øvelser 

 Lede bandets offentlige opptredener (konserter, events, dansejobber) 

 Levere settlister, sceneplaner o.l. til bandets konserter, events og dansejobber 

 Ansvarlig for å fremskaffe musikkeksempler til bandets interne websider 

 Delta i aktuelle styremøter, iht. innkalling 

 Delta i bandets musikalske planlegging og aktiviteter 

 Komme med forslag til artister og solister, samt ha den musikkfaglige kontakten med disse 

 Hovedansvar for kontakt med arrangørs tekniske personell ved de tilfellene hvor det er aktuelt 

 Sammen med styret være med og godkjenne nye medlemmer 

 Skal følge opp og kvalitetsvurdere de enkelte medlemmers musikalske utvikling 

Styret 

Styret er ansvarlig for bandets daglig drift og gjøremål. Styret velges av medlemmene på årsmøtet, iht. 

vedtektene. Nedenfor følger en oversikt over styrets sammensetning og ansvarsområder. 

Leder – vervet skal inngå i styrets sammensetning 

 Påse at ansvar og oppgaver blir fordelt på en hensiktsmessig måte blant styremedlemmer og andre 

tillitsvalgte 

 Administrere bandets virksomhet og ha full oversikt over denne 

 Påse at styrevedtak følges opp, og at bandets vedtekter følges 

 Kalle inn til styremøter, primært med minst 1 ukes varsel, sette opp saksliste og lede møtet 

 Påse at beslutninger som blir tatt ad-hoq mellom styremøtene, refereres og sluttbehandles på 

nærmest mulige styremøte 

 I samarbeid med økonomiansvarlig avklare rutiner for klarering av utbetalinger og godkjennelse av 

bilag 

 Holde seg orientert om saker og begivenheter som har eller kan ha interesse for medlemmene eller 

bandet som utøvende enhet 

 Være styrets kontaktperson mot kunstnerisk  leder 

 Ansvarlig redaktør for bandets hjemmesider på internett 

Økonomiansvarlig – vervet skal inngå i styrets sammensetning 

 Ansvar for bandets regnskap i samråd med leder. Den tekniske regnskapsføringen kan, om ønskes, 

utføres av en person blant medlemmene. 

 Ansvar for prosjektregnskapene for samtlige av bandets oppgaver 

 Alle prosjekter skal minimum gå i null, dersom ikke annet er godkjent av medlemmene/styret 

 Forberede og legge frem årsregnskap og budsjettforslag for årsmøtet 



 Forvalte bandets midler på best mulig måte 

 Sørge for innkreving av evt. Medlemskontingent/~innskudd 

 Holde medlemskartotek/liste ajour 

Regnskapsfører – vervet må ikke inngå i styret 

Dersom dette ikke er samme person som økonomiansvarlig, så rapporterer regnskapsfører til styrets 

økonominansvarlig. 

Sekretær – vervet skal inngå i styrets sammensetning 

 Føre protokoll/referat fra styre- og medlemsmøter 

 Skrive årsberetningen i samarbeid med styrets leder. Årsberetningen skal vedtas av styret før den 

kan legges frem for årsmøtet. 

 Ved behov, assistere styrets leder med innkalling til styremøter, og herunder påse at møter blir 

kunngjort på beste måte 

 Ansvarlig for levering av hjemmesidenes redaksjonelle innhold mht. ekstern og intern informasjon 

 Delta i øvrig drift av bandet etter de oppgaver som delegeres/fordeles 

Styremedlem – vervet skal inngå i styrets sammensetning 

 Ha hovedansvar for bandets vikarlister 

 Ha hovedansvar for rekruttering av nye medlemmer 

 Ha administrativt ansvar for bandets notearkiv, og andre eiendeler 

 Delta i øvrig drift av bandet etter de oppgaver som delegeres/fordeles 

Pressemelding og konsertomtaler – vervet må ikke inngå i styret 

Ansvarlig for utarbeidelse av bandets pressemeldinger i forbindelse med konserter, events og dansejobber. 

Det skal legges ut og registreres arrangement i følgende media: Norsk Jazzforums Jazzkalenderen, 

follopuls.no, indrepuls.no, Østlandets Blad. Andre lokalaviser i Folloregionen er også aktuelle. 

Bookingansvarlig – vervet må ikke inngå inngå i styret 

Ansvarlig for kontakt med bandets oppdragsgivere for events og dansejobber 

 Selge inn bandet 

 Kontraktsinngåelse med artister/solister og arrangører (honorar fastsettes iht. den enhver tid 

gjeldende standard. Avvikende honorar fastsettes i samråd med styreleder) 

 Kontakt med oppdragsgiver frem til, og under, arrangementet 

 Kontakt med artist/solist ift. ikke-musikkfaglig forhold som skal ivaretas 

Nettredaktør – vervet må ikke inngå i styret 

Dersom vervet ikke innehas som eget styreverv, skal vervets ansvar delegeres slik at det inngår i ansvaret til 

enten styreleder, økonomiansvarlig eller øvrige styremedlem, alternativt at ansvar fordeles mellom styrets 

medlemmer eller den/de styret finner å kunne inneha slikt ansvar. 

 

www.skistorband.no, bandets hjemmeside på internett, er et av bandets viktigste medium for informasjon til 

omverdenen, og viktigste kanal for intern informasjon til medlemmene. 

 Har redaktøransvar for bandets hjemmesider på internett, herunder også teknisk ansvar 

 Har ansvar for bandets profilsider på Facebook, både åpne og lukkede sider 

 Har ansvaret for bandets kontoer for Youtube.com og Dropbox.com 

 Skal overvåke bandets e-postadresse post@skistorband.no 

mailto:post@skistorband.no


Støtteordninger 

Skal holde seg orientert om relevante støtteordninger for bandet – herunder prosjektstøtte, Norsk 

Jazzforums storbandstøtteordninger, underskuddsgarantier, offentlige tilskuddsordninger etc. 

Skal i samråd med styret utforme og sende inn søknader innenfor de gitte tidsfrister. 

Ansvaret kan, i forhold til praktiske hensyn, tildeles et av bandets medlemmer uten styreverv. 

Notearkiv 

Ansvar for fysisk oppbevaring og ajourhold av bandets notearkiv, samt nødvendig kopiering av noter i samråd 

med styret og musikalsk leder. 

Ansvar for regelmessig oppdatering av bandets repertoarlister, minimum årlig.  

Dersom bandet tilegner seg noter/arrangementer hvor disse er komponert eller arrangert av norsk 

arrangør/komponist – uten at noter/arrangement er sendt oss fra vedkommende arrangør/komponist –, så 

skal bandet avklare bruk med vedkommende arrangør/komponist innen musikalsk presentasjon av aktuelt 

arrangement/komposisjon. 

Bandets tekniske utstyr og instrumenter 

Bandets tekniske utstyr skal søkes oppbevart hos et av bandets medlemmer, og gjerne på en slik måte at det 

er lett tilgjengelig dersom utstyret skal fraktes. 

Styret delegerer ansvar for vedlikehold av bandets tekniske utstyr til et av bandets medlemmer – helst skal 

vedkommende ha noe teknisk kompetanse og forståelse. 

Se ellers egen oversikt over bandets tekniske utstyr og instrumenter. 

Gruppeledere – musikalsk ansvar 

Gruppeleder med musikalsk ansvar har ansvar for organisering av – og innkalling til – gruppeøvelser. 

Trompet: Einar Jemtland 

Trombone: Odd Pettersen 

Sax:  Hanne Gundersveen 

Kompet: Vegard Hammer 

Gruppeledere – administrativt ansvar 

Gruppeleder med administrativt ansvar har ansvar for nødvendig praktisk informasjon om øvelser, vikarer 

mv. til sin gruppes medlemmer. 

Dersom et medlem i vedkommendes gruppe ikke kan stille på øvelse eller jobb, så skal gruppeleder ha 

beskjed om dette i god tid. Se vikarinstruks for detaljer. 

Trompet:  Einar Jemtland 

Trombone: Linda Berntsen 

Sax:  Pål Vinland 

Kompet: TBA 

 

---------------------- 
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