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Ski Storband – Styrets årsmelding 2006 
 
STYRET: 
 
Ski Storbands styre i år 2006, har vært sammensatt av ett medlem fra hver instrumentgruppe, 
og har bestått av: Stein Jaksjø (tromb.gr.),  med Roar Myhre som vikar til styret for en kort periode, 
Rolf Karlstrøm (sax.gr.),   Einar Jemtland ( tromp.gr.) og Stig Adolfsen (komp.gr.) 
 
Styret har hatt 5 styremøter, og kunstnerisk/musikalsk leder Biørn Barlo har møtt på alle møter. 
 
2006 har på mange måter både vært et turbulent og et fantastisk år for driften av storbandet. 
Årsaken til dette har bl.a. vært mangel på faste medlemmer samt at dette igjen har ført til at vi har 
”kjøpt” inn de kreftene som bandet har manglet. 
Beslutningene i styret har tatt hensyn til dette, og det har i tillegg til styremøtene vært ført en nesten 
løpende samtale hver eneste uke via mail og telefon bl.a. for å få ”fulle” grupper på prøvene, samt 
at det også har gitt nye muligheter for hva bandet har kunnet få til av prosjekter. Behovet for vikarer 
har bl.a. gitt oss svært mange nye kontakter og dette har igjen også gitt oss en god ”markedsføring” 
utad. Det snakkes om Ski Storband rundt oss. 
                                                                                                                                                                          
Det skal også sies at når vi nå en gang har ”kjøpt” inn profesjonelle krefter for de medlemmene vi 
har manglet, så har dette også hatt den effekten at Ski Storband har fremstått som et av de bedre 
bandene i sin region, takket være drahjelp  av proffe folk. Dette har igjen ført til at Ski Storband på 
en måte har nådd opp mot noe av den målsettingen som man har hatt for storbandet de siste årene. 
 
Dette vil også føre til at medlemmene må jobbe ekstra hardt i tiden fremover for å kunne leve opp 
til det nivået bandet har hatt den siste tiden. Dette er selvfølgelig en utfordring, men vi er sikre på at 
dagens mannskaper vil gjøre det som er nødvendig for å holde på det gode nivået.  
 
MUSIKALSK LEDELSE: 
 
Biørn Barlo har vært musikalsk/kunstnerisk leder i 2006, og har hatt ansvar for - og ledet bandet på 
alle prøver og jobber igjennom året. 
 
AKTIVITETER:  
 
Ski Storband har gjennomført 34 vanlige øvelser/medlemsmøter ,  samt 1 helgeseminar (lør /søn) 
og har i løpet av året gjennomført 10 engasjementer/prosjekter: 
 

 1.  Arena Hotell Lillestrøm. Dansejobb for ansatte hos Plantasjen. 
 2.  Vårkonsert i Ski med Stian Carstensen og GT Sara (Gerd Thoreid) 
 3.  Oppegård Videregående Skole.   Dansejobb 
 4.  Ekeberg Restaurant m/ 4 Fyrer.   Dansejobb 
 5.  Smeltehytta på Kongsberg .  Dansejobb for NorPark 
 6.  Sommerkonsert i gågata i Ski - for Sentrumsforeningen 
 7.  Saras Telt.  Konsert Oslo Jazzfestival m/Majken Christiansen 
 8.  Soria Moria Hotell og konferansesenter.   Norske Anleggsgartnere 
 9.  Ski Storband`s 30 års jubileumskonsert i  Ski Rådhusteater 
10. Operaen i Oslo.  Julebord/dans for ansatte i Den Norske Opera  
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SKI STORBANDS MEDLEMMER: 
 
I 2006 har bandet fått følgende nye medlemmer: Rune Bryn- trommer, Vidar Sandem- gitar,    
Bjørn Johansen- trompet og Odd Pettersen- trombone. 
 
Reidar Gulla, trombone har sluttet. 
 
Ski Storband har pr dags dato 15 medlemmer (3 komp, 4 trompet,  4 saxer og 4 tromboner) 
Bandet mangler fast pianist og 2. altsaxofon. 
 
SKI STORBAND 30 ÅR – JUBILEUMSKONSERT I SKI 
 
Temaet for årets høstkonsert ble bandets 30-årsjubileum og konserten ble en stor suksess både 
publikumsmessig og økonomisk. Med ca. 330 tilhørere er dette den beste oppslutning som bandet 
har hatt på mange år, ikke minst takket være gode forberedelser, aktiv kontakt med lokalt 
næringsliv og eksterne støttespillere. 
Styret retter en stor takk til jubileumskomiteèn for den innsatsen som ble gjort. 
 
ØKONOMI: 
 
Bandet hadde ved årsskifte 2006 /2007 et bedre utgangspunkt enn ved forrige årsavslutning. 
 
Driftsresultatet for året 2006 viser et overskudd på kr. 42.513,-, inkludert innbetalt 
medlemskontingent på kr. 24.200,-.    Uten kontingent ville overskuddet vært  kr. 18.313,-. 
Saldo på bankkonto var pr. 31/12 2006 kr. 58.758,-.    
 
 
 
Styret i Ski Storband                                       
 
 
Rolf Karlstrøm               Einar Jemtland                Stein Jaksjø               Stig Adolfsen 
         (sign)                                        (sign)                                      (sign)                                   (sign) 


