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Styrets årsmelding 2010 

 

1. Styrets arbeid 

Ski Storbands styre har i 2010 bestått av Jon Petter Andersen (formann), Torbjørn Eide 

(økonomiansvarlig), Linda Berntsen (sekretær) og Rune Bryn (styremedlem). 

Musikalsk leder, Biørn Barlo, har deltatt på alle styremøter dette året. I tillegg har Einar 

Jemtland (regnskapsfører) og Rolf Karlstrøm (web-redaktør) vært sentrale støttespillere i 

styrets daglige arbeid. 

 

Styret har i 2010 kun gjennomført 2 ordinære styremøter. Dette skyldes i hovedsak at det 

ikke har vært mulig å finne en ukedag som har passet for alle. Til gjengjeld har det vært 

avholdt hyppige ad hoc-møter etter øvelsene, samt vært en utstrakt kommunikasjon via 

epost. 

 

2010 har vært et godt år rent musikalsk selv om aktivitetsnivået har vært lavt. Vi har kun 

fått skryt for våre opptredener, både fra oppdragsgivere, publikum og vår egen 

musikalske leder. Det gjør at selvtilliten er økende og at sjansen for flere godt betalte 

jobber er gode. 

 

Prioriterte oppgaver 

1. Skape entusiasme og spilleglede.  

Her føler vi at vi har lyktes bra; både oppdraget for Gamle Logen, Danmarksturen og 

ikke minst høstkonserten med Åge har vist at medlemmene har stått på og ”gitt alt”, noe 

også tilbakemeldingene fra Biørn har vitnet om. 

 

2. Sørge for en god og stabil økonomi. 

På dette feltet har vi vært både uheldige (flere oppdrag er avlyst) og udyktige og 

økonominen er svakere enn på lenge. Det er vanseklig å peke på konkrete ting som er 

gjort feil, men styret med flere burde ha jobbet ennå hardere med å skaffe godt betalte 

jobber.  

 

3. Sørge for at bandet opptrer mer profesjonelt. 

Her ser vi klare forbedringer når det gjelder disiplin på jobber og konserter. På øvelser 

går det litt mer i rykk og napp og medlemmene måtte på tampen av året igjen minnes om 

oppmøtepunktlighet og notehygiene. 

 

 

2. Musikalsk leder 

Biørn Barlo har i 2010 gjort en utmerket innsats for bandet. Han har ledet bandet på alle 

prøver og opptredener og i tillegg hatt jobben som konferansier. Han har også gradvis, og 



nesten umerkelig, stilt strengere krav til bandet – både musikalsk og hvordan vi opptrer, 

noe som har hevet oss ytterligere et hakk. 

 

 

3. Medlemssaker 

Vår faste pianist, Inge Svale Hauger Handagard, sluttet etter sommeren. Inge ble fra 

høsten av erstattet av Frtiz Hunstad. 

På tampen av året søkte gitarist Endre Engebretsen om permisjon frem til høsten 2011. 

Dette ble innvilget. I tillegg valgte trompetist Tor Anders Nygaard (4. trompet) å ”kaste 

inn håndkledet” – etter kun ett år. Vi skal vel ikke se helt bort fra at han er tilbake når han 

får ryddet litt mer plass i kalenderen! 

På grunn av bandets svake økonomi ble Geir Haugers engasjement som betalt vikar på 2. 

trompet avsluttet etter sommeren. Som erstatning ble Trond Andersen lånt inn til 

høstkonsertprosjektet. 

I skrivende stund mangler vi to trompetere, samt en vikar for Endre. 

 

4. Aktiviteter 

Aktivitetsnivået har vært lavt, med unntak av en periode på våren/forsommeren.  

Følgende engasjementer/aktiviteter har vært gjennomført: 

 

 24 april Abonnementskonsert i Gamle Logen med Yngvar Numme 

 13 juni Konsert på Cosmopolite med Majken Christiansen og Frode  

Kjekstad (oppkjøring til Danmarkstur)  

 24-26 juni Konsertturné i Danmark med Majken og Frode: 

Konsert i Støberihallen i Hillerød Kulturhus med Big Apple Big 

Band (BABB), Majken og Frode 25. juni 

Konsert utenfor I. K. Gottfrieds musikkforretning i København 

med BABB, Majken og Frode 26. juni 

Konsert utenfor Café Idabryggen i København med Majken og 

Frode 26. juni 

 5 november Dansejobb for Norsk Kjeveortopedisk Forening på Grand Hotel 

 21 november Høstkonsert i Rådhusteateret i Ski med Åge Sten ”Glam” Nilsen 

 

 

5. Informasjon 

Styret vil takke alle som bidrar til at hjemmesidene er ”levende” og oppdatert. Dette 

gjelder spesielt Rolf, som har ansvaret for den viktige forsiden, men også dere andre som 

bidrar på medlemssiden med innlegg, lydfiler osv. 

Det er også en glede å se at hjemmesidene nå blir brukt som planlagt. De fleste er nå inne 

og sjekker medlemsidene ukentlig. Fortsett med det! 

 

6. Økonomi 

Økonomien er svak! Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 35 413 og en 

bankkontosaldo pr. 31/12 på kr. 12 561. For nærmere detaljer viser styret til regnskapet 

utarbeidet av vår regnskapsfører Einar Jemtland. 

 



Årsaken til det begredelige underskuddet er hovedsaklig for få betalte oppdrag. Bare for å 

dekke de faste administrative kostnadene må vi ha minimum fire oppdrag hvert år. I 2010 

hadde vi to! Hadde det ikke vært for den meget godt betalte dansejobben på Grand hadde 

vi i dag vært teknisk konkurs. 

Styret vil også meddele at medlemsinnskuddet er oppbrukt og må regnes som tapt for den 

enkelte innskyter. 

Hva så med fremtiden? I øyeblikket ser det mørkt ut med mindre medlemmene er villige 

til å skyte inn frisk kapital og/eller at det dukker opp et par godt betalte oppdrag før 

sommeren. Høsten ser noe lysere ut. 
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