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Ski Storband – Styrets årsmelding 2007 
 
Styrets arbeid: 
Ski Storbands styre i 2007 har bestått av: Stein Jaksjø (talsmann), Rolf Karlstrøm (sekretær), Einar 
Jemtland (økonomiansvarlig) og Tor Grefsgård (styremedlem/prosjektansvarlig). 
 
Styret har hatt 10 ordinære styremøter og 3 ad hoc-møter. Kunstnerisk/musikalsk leder Biørn Barlo 
har deltatt på de fleste. Det har dessuten vært løpende kontakt mellom medlemmene på mail og 
telefon  
 
2007 har vært et aktivitetsrikt og spennende år for bandet, noe som selvsagt også har ført til relativt 
stort arbeidspress på styret. Viktige årsaker til dette er mange aktiviteter samt medlemssituasjonen;  
både fravær og mangel på faste medlemmer på enkelte plasser fører til at det har gått mye tid til å 
fylle rekkene. Som i 2006 har det også vært løpende kontakt nesten hver eneste uke for å få fulle 
grupper på prøvene. Samtidig vil vi understreke at dette også har positive sider ved at vi får mange 
nye kontakter, som i neste omgang sprer positiv informasjon om Ski Storband rundt oss. Høy 
kvalitet på vikarene har også bidratt til å heve og stabilisere bandet på et musikalsk relativt høyt 
nivå. 
  
Musikalsk leder: 
Biørn Barlo har vært bandets musikalske/kunstneriske leder  også i 2007 og har ledet bandet på alle 
prøver og jobber. Det er styrets mening at Biørn har gjort en glimrende jobb og bidratt vesentlig til 
at vi Ski Storband i dag må sies å være blant de bedre i Oslo-regionen. 
 
Aktiviteter: 
I tillegg til de vanlige tirsdagsøvelsene på Oppegård videregående skole samt 
lørdags/søndagsseminaret før høstkonserten har Ski Storband i 2007 hatt følgende 
engasjementer/prosjekter: 
 
14.2.  Konsert på Sunnås Sykehus 
17.3.  Konsert på Mjær ungdomsskole i Ytre Enebakk med Majken Christiansen 
12.5.  Dansejobb på Holmenkollen Park Hotel for Mellbye Scandinavia 
23.-27.5. Besøk i Finland med to konserter i Helsinki 
9.6.  Konsert i Ski sentrum under Ski Kulturfestival 
15.6.  Eventjobb for Sparebank 1/Active Edge på Fornebu, solister Bjørn Erdal 
  og Anne Mette Steinsholt 
21.6.  Eventjobb for Rittal på Langhus, ny bedrift i Ski 
5.7.  Konsert/dansejobb for barn og personale på Frambu 
17.8.  Konsert på Oslo Jazzfestival, Saras Telt, med Frode Kjekstad 
25.8.    Dansejobb på Ekebergrestauranten, bryllup 
18.11.  Høstkonsert i Rådhusteatret med Kari Svendsen 
7.12.  Dansejobb på Ingierstrand Restaurant for Vizada/Dag Eriksen 
8.12.  Dansejobb på Ingierstrand Restaurant for Dag Eriksen (50-års lag for kona) 
18.12.  Konsert i Glassgaten på Rikshospitalet for pasienter og personale 
 
Styret vil fremheve besøket i Finland som årets desiderte høydepunkt og takke alle medlemmer og 
vikarer for glimrende innsats. En spesiell honnør til Tor for fremragende prosjektledelse. 
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Det bør også nevnes at bandet arrangerte en noe forsinket 30 års jubileumsfest på Waldemarhøy 
den 20. januar. Det ble ikke tid til dette i jubileumsåret 2007; noe som i seg selv sier sitt om 
aktivitetsnivået de siste to årene. 
 
Medlemmene: 
– Bandet har i 2007 fått tre nye medlemmer: Nina Eugenie Trulsrud på altsax, Inge Svale Hauger 
Handagard på keyboard og Endre Engebretsen på gitar.  
– Sverre Otto Karlsen er ny i trompetrekka, men er foreløpig ikke innvalgt som fullverdig medlem. 
(Jfr. vedtektenes §2d: «Bandets ordinære medlemmer avgjør hvem som kan opptas som ordinære 
medlemmer, normalt etter en prøveperiode. Medlem anses som opptatt fra det tidspunkt slik 
avgjørelse er tatt. Dette meddeles det nye medlem som deretter får rettigheter og plikter etter 
vedtektene her.») 
– Åge Korneliussen har sluttet som aktivt medlem og fungerer som arkivar og materialforvalter. 
– Gitaristene Vidar Sandem og Øivind Tangerud har sluttet. 
– Stig Adolfsen sluttet som fast medlem ved årsskiftet og bandet har fortsatt ingen fast bassist. 
Vi hadde i året som gikk en avtale med Stig om at han skulle stille gratis som vikar på øvelsene og 
evt. som betalt vikar på spillejobber. Når Stig ikke kunne, har vi benyttet andre vikarer – i første 
rekke Sebastian Haugen, Roger Williamsen og Helge Ellingsen. Styret jobber med å rekruttere et 
fast medlem på bass.  
 
Informasjon – nettsider: 
Styret ved Rolf, med bidrag fra Biørn og med Torbjørn som teknisk og utseendemessig ansvarlig 
har i løpet av året utarbeidet nye nettsider for bandet. Disse er betydelig mer omfattende enn de 
tidligere, spesielt når det gjelder de interne medlemssidene – som krever passord og er lukket for 
andre besøkende. Disse sidene vil for fremtiden være den viktigste informasjonskanalen fra styret 
/musikalsk leder til de øvrige medlemmene.  
 
Økonomi: 
Bandet hadde ved årsskifte 2007/2008 et dårligere økonomisk utgangspunkt enn ved forrige 
årsavslutning. Et høyt aktivitetsnivå gjorde at inntektene i 2007 var på til sammen hele  
kr. 230 497,-. Høye vikarutgifter, flere gratisjobber m.m. påførte oss imidlertid kostnader på til 
sammen kr. 266 726,-. Driftsresultatet for året 2007 viser dermed et underskudd på kr. 36 229,-; noe 
som i hovedsak skyldes ekstraordinære utgifter i forbindelse med turen til Finland (i første rekke 
reise, opphold og honorarer for fire vikarer). For nærmere detaljer, se vedlagt årsregnskap og 
prosjektregnskap. 
 
 
 
Ski, 18. januar 2008 
Styret i Ski Storband                                       
 
 
Tor Grefsgård Stein Jaksjø  Einar Jemtland Rolf Karlstrøm 
 
 
 


