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Styrets årsmelding 2009 
 
 
1. Styrets arbeid      
Ski Storbands styre har i 2009 bestått av Jon Petter Andersen (formann), 
Torbjørn Eide (økonomiansvarlig), Linda Berntsen (sekretær ) og Bjørn 
Johansen (styremedlem med ansvar for prosjektledelse og arkiv). Bjørn gikk 
ut av Ski Storband høsten 2009, og styrevervet ble overtatt av Rune Bryn. 
I tillegg har bandets musikalske leder Biørn Barlo deltatt på alle styremøtene. 
Andre viktige støttespillere er Einar som regnskapsfører. 
 
Styret har i 2009 hatt som hovedfokus: 
 
1.  At Ski Storband skal ha oppgaver som skaper entusiasme. Vi har lagt 
særlig vekt på å få godt betalte event- og dansejobber. 
 
2. At bandet må ha en trygg økonomi og evnen til å opprettholde ønsket 
aktivitetsnivå. Det er Ikke til å legge skjul på at økonomien er en konstant 
utfordring. Alt for mange av våre konserter og dansejobber har i de senere 
årene gått 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 2009 gjennomført 6 ordinære styremøter, samt stått for 
avviklingen av årsmøtet 19.1.10. 
 
 
Viktige saker 
 
Styret har arbeidet med å stramme inn rutinene for fravær på prøver og 
jobber. Disse rutinene er klart beskrevet, men det er dessverre ikke alle som 
følger disse. 
  
Styret har også vært opptatt av å skape motivasjon i bandet, og det har vært 
jobbet med å få til en sommerturné i Danmark sommeren 2010.  
Forskjellige alternativer for å skaffe danse- og eventjobber har også vært 
diskutert. Dette har vært tidkrevende og det er mange faktorer å ta hensyn til. 
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Salsa-/latin-prosjektet har resultert i 2 jobber/framførelser i 2010, og 
samarbeidet med Den Gamle Logen og Kopperud Management har resultert i 
en konsert med Yngvar Numme den 24 april2010. Dette er styret svært 
tilfreds med.  
 
Styret har blitt jevnlig orientert om statusen på CD-prosjektregnskapet, og 
føler at dette er under kontroll. 
 
Styret har bearbeidet kultursjefen i Ski Kommune vedrørende nye 
øvingslokaler, men dessverre uten særlig respons. Styret ser fortløpende på 
andre alternativer. Tor regner med å pensjonere seg i løpet av 2010.  
 
På slutten av styreperioden var vi igjen tvunget til å minne medlemmene om 
viktigheten av oppmøtepresisjon og varsling av fravær. Vi håper dette blir 
bedre i 2010.  
 
 
2.  Musikalsk leder: 
Styret er enige om at Biørn også i 2009 har gjort en utmerket innsats for 
bandet, – en innsats som i mange tilfelle går lang ut over det rent musikalske.. 
 
 
3. Medlemssaker:  
Vi har i løpet av året fått et nytt fast medlem. Fredrik har fått status som fast 
medlem. Bjørn J. og Sverre Otto har gått ut av bandet.  
Det er gledelig å se Tor Anders Nygaard tilbake i trompetrekka, selv om han 
foreløpig har status ”på prøve”. Geir Hauger sitter inntil videre som betalt vikar 
på 2 trompet.  
Styret vil også takke Hanne Gundersveen for velvillig hjelp og flott musikalsk 
innsats under Rolfs permisjon høsten 2009.  
Det har vært omrokkeringer i saxrekka. Tor har gått over på 2.alt, Rolf er nå 
vår nye lead alt, Nina har gått over på 2 tenor og Jon Petter har gått over på 1 
tenor. Pål sitter som før på bariton.. 
 
 
4. Aktiviteter 2009 
Aktivitetsnivået i året som gikk har vært over middels, selv om det startet 
meget friskt med CD-innspilling i Rainbow Studio. En stor takk til alle for en 
formidabel innsats. Flere av de gjennomførte oppgavene har bidratt til å heve  
bandets musikalske nivå og renommé, og vil etter vår mening føre til 
fremgang for bandet på lengre sikt. En ny trend er et noe høyere nivå på 
honorar ved dans- og eventjobber, samt at lydutgifter nå dekkes av 
oppdragsgiver. Listen over aktiviteter ser slik ut: 
 

• 24 og 25 januar: CD-innspilling i Rainbow Studio 
• 31 januar, og 1 februar: CD-innspilling, økt 2 
• 1 mars: Kirkekonsert i Greverud Kirke 
• 25 april: Eventjobb for T. Myrvold i Den Gamle Logen med Yngvar 

Numme 
• 16 juni: Sommeravslutning på Bergholmen i Drøbaksundet. 
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• 29 august: Hans Majestet Kongens Gardeball i Den Gamle Logen 
• 23 oktober: Dansejobb for det Odontologiske Fakultet i Den Gamle 

Logen 
• 4 desember: Dansejobb for UMB (150 års jubileum) i Aud Max på Ås. 

 
 
5. CD-innspillingen:  
Resultatet av CD-innspillingen kan vi alle være fornøyd med, og det er med 
stor tilfredshet vi kan konstantere at førsteopplaget på det nærmeste er 
utsolgt. CDen har fått en rekke positive omtaler, blant annet i det svenske 
tidsskriftet ”Orkesterjournalen” Der ble CDen premiert med 4 av 5 oppnåelige 
poeng!  
 
 
6. Informasjon: 
Styret vil her særlig fremheve hvor viktig våre nettsider er blitt for den interne 
informasjonsflyten.Takk til Torbjørn, Biørn, og Jon Petter som holder dette 
arbeidet i gang. 
  
 
7. Ski Storbands grunnlegger døde i 2009 
Det var med dyp sorg at Ski Storband mottok meldingen om at bandets far, 
Kjell Norman-Pedersen, døde sommeren 2009. Etter familiens ønske, spilte 
Ski Storband under bisettelsen. Takk til alle medlemmer og tidligere 
medlemmer som stilte opp for å gjøre dette mulig. Familien var svært 
takknemmelig. 
 
 
8. Økonomi: 
Styret viser her til regnskapet som er utarbeidet av vår regnskapsfører Einar.  
Regnskaps består av driftsregnskap (prosjektregnskap), balanse, oversikt 
over medlemsinnskudd og transaksjonsoversikt. Bandet har en anstrengt 
økonomi, men styret mener at den økonomiske situasjonen er under kontroll. 
CD-prosjektet er i denne sammenheng holdt utenfor (eget prosjekt og egen 
konto).  
 
  
 
Signert Ski Storbands styre 
Ski, 25. januar 2010 
 
 
 
 
Jon Petter Andersen      Torbjørn Eide       Linda Berntsen         Rune Bryn 


