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Styrets årsmelding 2008 
 
 
1. Styrets arbeid      
Ski Storbands styre har i 2008 bestått av Tor Grefsgård (formann), Torbjørn 
Eide (økonomiansvarlig), Rolf Karlstrøm (sekretær og web-redaktør) og Bjørn 
Johansen (styremedlem med ansvar for prosjektledelse og arkiv). 
I tillegg har bandets musikalske leder Biørn Barlo deltatt på de fleste av 
styremøtene. 
Andre viktige støttespillere er Einar som regnskapsfører og Jon Petter som 
booking-ansvarlig. 
 
Styret har i 2008 hatt som hovedfokus: 
 
1.  At Ski Storband skal ha oppgaver som skaper entusiasme. Vi har lagt 
særlig vekt på å få dratt CD-prosjektet i land. 
 
2. At bandet må ha en trygg økonomi for å kunne oprettholde et ønsket 
aktivitetsnivå. Det er Ikke til å legge skjul på at økonomien er en konstant 
hodepine. Alt for mange av våre konserter og dansejobber går i minus eller 
null. Innføringen av ordningen med medlemsinnskudd har i denne forbindelse 
vært en genistrek, og en forutsetning for at vi har kunnet holde oss på bena 
økonomisk.  
 
Styret har i 2008 gjennomført 6 ordinære og 2 ad hoc styremøter samt stått 
for avviklingen av årsmøtet 12.2.08. 
 
Ordinære styremøter (viktigste saker): 
 
29.1.: 
Kommende engasjementer:  
Konsert på Sunnås, konsert i Askim, evt. konsert i egen regi i april, 
konsert/dansejobb for personalet på Oppegård VGS, mulig dansejobb 8.3., 
konsert i Kolben, Skonnord-jubileet.  
Forberedelser til årsmøte 12.2. 
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5.3.:  
Konstituering av nytt styre, fastleggelse av styremedlemmenes 
ansvarsområder, fordeling av arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene og 
andre bandmedlemmer (booking, støtteordninger, regnskap, web, notearkiv. 
teknisk utstyr, CD-prosjekt, prosjektledelse for konserter og dansejobber) og 
prioriterte oppgaver på disse områdene. 
 
2.4.: 
CD-prosjektet.  
Div. prosjekter som ble drøftet og av ulike grunner lagt på is. 
Rutiner for invotering av nye medlemmer,  
Sverre Otto og Endre ble tatt opp som faste medlemmer.  
Linda ble tatt inn på prøve. 
Harald Oppheim fikk status som prioritert vikar på baritonsax. 
 
7.5.:  
Hovedtema: Vår anstrengte økonomi. Styret vedtok å prioritere arbedeidet 
med å skaffe oppdrag. CD-prosjektet lå tynt an pga finansieringsvansker. Med 
hensyn til foreslåtte aktiviteter og fremstøt viser vi ellers til full referat som 
ligger på hjemmesidene. 
 
3.9.: 
Bandets dårlig økonomi var fortsatt et hovedtema.  
Det ble vedtatt at notearkivet skulle flyttes fra Aage Korneliussen til midlertidig 
opphold hos Bjørn Johansen. 
Høstens oppgaver ble spikret:  
Majken & Frode/Askim 20.9., Skonnord/Rådhusteatret 1.11.,  
Elg & Tenor/ Rådhusteatret 16.11., Majken & Frode/Kolben 27.11. 
Linda og Hallvard ble innvalgt som faste medlemmer av bandet.  
Marit Myhre ble utnevnt til æresmedlem (Spesielt ønsket medlem uten 
forpliktelser). 
 
29.10.: 
Hovedsak: CD-innspillingen. 
Takket være stor vilje blant en del av medlemmene til å gi økonomiske bidrag, 
samt uventede bidrag fra en del sponsorer, nærmet vi oss plutselig 
muligheten til realisere CD-innspillingen, og mulige innspillingsdatoer ble satt 
på kalenderen.  
Andre punkter:  Økonomi generelt, kommende engasjementer og salg og 
markedsføring (herunder Kulturhuspakker, utlodding av bandet, påmelding til 
Oslo kommunes «Den kulturelle spaserstokken»).  
 
 
 
 
 
 
Ad hoc-møter: 
 
9.11.:  
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Oppfølging av støtteordninger (MVO,  Ski kommune, Norsk Jazzforum). 
Støtte fra Lindas arbeidsgiver Brødrene Dahl gjorde det mulig å fastsette 
datoer for CD-opptak.  
Diskusjon av forslag til Kjøreregler for bandet.  
Forberedelser til Elg & Tenor, konserten i Kolben, dansejobb for Operaen 
12.12. og Kirkulturfestivalen i Oppegård 1.3.09. 
 
18.11.:  
Kort møte om praktiske forhold vedr. CD-innspillingen, samt noe diskusjon om 
muligheter for å få inn flere sponsorinntekter og for salg av plata. 
 
 
2.  Musikalsk leder: 
Styret er enige om at Biørn i 2008 har gjort en utmerket innsats for bandet, – 
en innsats som i mange tilfelle går lang ut over det rent musikalske. Vi nevner 
i denne sammenheng spesielt alt hans praktiske arbeide i forbindelse med 
konsertene på Sunnås, Armagnac-arrangementet på Ekebergrestauranten, 
konsertene på Ramme Gaard, Skonnord-jubileet, Elg & Tenor og 
forberedelsene til CD-innspillingen. 
 
 
3. Medlemssaker:  
Vi har i løpet av året fått tre nye, faste medlemmer: Linda, Hallvard og Endre. 
Stein har gått over i en midlertidig rolle som fast vikar. Fredrik som har 
kommet inn i hans sted, ligger godt an til å bli nytt fast medlem. Styret vil også 
nevne den store nytten vi har av våre øvrige «faste vikarer»: Harald Opheim, 
Geir Hauger som uvurderilig trompetsolist og Anne Mette som vokalist på 
dansejobber. 
 
 
4. Aktiviteter 2008 
Aktivitetsnivået i året som gikk har vært middels høyt, men etter styrets 
mening absolutt tilstrekkelig til å holde interessen og gløden oppe blant 
medlemmene. Flere av de gjennomførte oppgavene har bidratt til å heve  
bandets musikalske nivå og renommé og vil etter vår mening føre til fremgang 
for til bandet på lengre sikt. Listen over aktiviteter ser slik ut: 
 
4.3. –   Sunnås sykehus: Konsert for pasienter og personale 
5.4. –   Oppegård vidergående skole: Konsert og dansejobb for skolens  
            personale  
16.5. – Ekebergrestauranten: Dansejobb for «Armagnac-klubben» 
15.6. – Ramme Gaard, Hvitsten: Big Band Battle med Frimurerlosjens  
            Storband i regi av Lions 
20.9. – Askim kulturhus: Klubbkonsert med Majken og Frode 
1.11. –   Rådhusteatret, Ski: Jubileumsarrangement for firma Rolf Skonnord  
              med dansegruppe, teatergruppe og Mariann Aas Hansen,  
16.11. – Rådhusteatret: Elg & Tenor 
27.11. – Kolben/Kullebunden Jazz: Klubbkonsert med Majken og Frode 
12.12. – Operaen: Dansejobb for de ansatte ved Den Norske Opera og Ballett 
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5. CD-innspillingen:  
Det ble særlig i siste kvartal av 2008 lagt ned et stort arbeid for å finansiere og 
forberede innspillingen av CDen med solistene Majken og Frode. Etterhvert 
falt brikkene på plass. Ikke minst takket være Lindas hjelp med å få inn 
hennes arbeidsgiver Brødrene Dahl og dette firmas underleverandører som 
hovedsponsorer. Styret vil også rette en spesiell takk til: 
– Medlemmene Torbjørn, Bjørn, Odd, Rolf, Tor, Ørnulf og Einar som har 
grepet mer eller mindre dypt i egen lommebok 
– Eksterne bidragsytere som firmaene Nordox og Miros og privatpersonene 
Tord Skonnord og Kjell Norman Pedersen 
– Frode Thingnæs som påtok seg produsentrollen mot et svært rimelig 
honorar 
– Solistene Majken og Frode samt Geir og Bjørn som heller ikke skor seg 
særlig økonomisk på dette prosjektet og legger ned et arbeid langt ut over det 
forventede 
– Einar for spesiell innsats også i mikseprosessen 
– Rolf og grafisk designer Knut Harlem for arbeidet med å få utarbeidet et CD-
cover som ligger på samme høye nivå som det øvrige produksjonstekniske 
arbeidet 
 
 
6. Informasjon: 
Styret vil her særlig fremheve hvor viktig våre nettsider er blitt for den interne 
informasjonen.Takk til Torbjørn, Biørn, og Rolf som holder dette arbeidet i 
gang.  
Styret vil også takke bandets tre ivrige fotografer, Ørnulf, Linda og Jon Petter 
for deres bidrag til ikke bare å heve bildekvaliteten på sidene, men også for 
bilder til bruk i pressemeldinger, annonser og programmer.  
En spesiell takk til Bjørn J. for hans teori/improkurs som nå ligger ute på 
sidene. 
 
 
7. Økonomi: 
Styret viser her til vedlagt regnskap utarbeidet av vår regnskapsfører Einar.  
Regnskapsbilagene består av driftsregnskap (prosjektregnskap), balanse, 
oversikt over medlemsinnskudd og transaksjonsoversikt. Dritftsregnskapet 
viser et driftsunderskudd på kr. 13 373. Tar vi med gjeld til medlemmene 
(medlemsinnskudd for 2008, i alt kr. 25 000) er underskuddet på kr. 33 256. 
Styret innstiller på at medlemsinnskuddet ikke betales tilbake, men blir 
stående videre også for 2009. Når vi videre tar hensyn til at bandet har 
inntekter i vente fra kirkekonserten 1.3., eventjobb 25. april, tilskudd fra div. 
støtteordninger, dansejobb i slutten av august m.m., mener styret at bandets 
økonomi er under kontroll.  
 
CD-prosjektet er i denne sammenheng holdt utenfor. Regnskapsfører 
rapporterer at kostnadene, tross mye miksearbeid i etterkant av opptakene, 
fortsatt ligger innenfor budsjett. 
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Signert Ski Storbands styre 
Ski, 5. mars 2009 
 
 
 
 
Tor Grefsgård      Torbjørn Eide       Rolf Karlstrøm         Bjørn Johansen 


