
Styrets årsberetning 2011

1. Styrets arbeid
Ski Storbands styre har i 2011 bestått av Fredrik Frantsen Gusdal (leder), Torbjørn Eide 
(Økonomiansvarlig) og Linda Berntsen (sekretær). I tillegg har musikalsk leder Biørn Barlo deltatt 
på alle styremøter. Andre viktige støttespillere har vært Einar Jemtland (regnskapsfører), samt 
prosjektgruppe ifb med høstkonsert bestående av Tor Grefsgård, Ørnulf Thorsen og Rolf Karlstrøm. 
Einar Jemtland og Ørnulf Thorsen har fungert som arkivarer.

Styret har i 2011 hatt som hovedfokus:

1. At Ski Storband har oppgaver som skaper entusiasme. Dette har spesielt gitt utslag i 
spilling på Oslo Jazzfestival. 

2. At Ski Storband skal ha en trygg og stabil økonomi. Dette punktet har vært en stor 
utfordring i dette driftsåret. Vi har måttet be medlemmene om medlemsinnskudd i 2 
omganger, og vi går med et stort underskudd. Mye av dette skyldes fravær av 
dansejobber. Her må det gjøres en innsats til neste år. 

3. At Ski Storband skal ha en fast og stabil medlemsmasse. Bandet har mange 
utskiftninger, og en del bruk av vikarer. I de fleste tilfeller har dette vært tilfeldigheter, 
men det har også vært en del vikarbruk pga medlemmer som ikke har oversikt over 
terminlisten.

Styret har i løpet av 2011 hatt 6 styremøter, samt hyppige ad hoc-møter og stor 
korrespondanse via e-post.



2. Musikalsk leder
Biørn Barlo har også i år gjort en glitrende jobb med å lede bandet musikalsk både på prøver og 
opptredener både som dirigent og konferansier. Han har hevet bandets nivå til nye grenser, og 
samtidig gradvis endret hvordan vi oppfattes fra scenen med en mer utstrakt bruk av "staging". 
Biørn har også blitt mer og mer involvert i administrative oppgaver, noe som både vi i styret og 
Biørn selv ønsker å unngå. Dette har spesielt vært i forbindelse med fravær av medlemmer og 
planlegging av konserter. Dette førte til at styret endret vikarinstruksen i mars. Styret ber igjen 
medlemmene om å benytte riktige kanaler for melding om fravær.

3. Aktiviteter
Ski Storband har i løpet av 2011 hatt 35 ordinære øvelser, 1 1/2 helgeseminar, 2 spillejobber 
(Ortopedisk og Nyttårsaften) og 4 konserter (2 konserter på Mastemyr 24.06 og 19.08, 1 opptreden 
på Oslo Jazzfestival 20.08, og Høstkonserten 03.12). Vårkonserten ble avlyst pga mangel på 
tema/frontartist. Flere dansejobber ble avlyst til tross for iherdig jobbing fra styret.
Opptredenene på Mastemyr 19. og Oslo Jazzfestival 20. august ble et gledelig gjensyn med våre 
danske venner i Big Apple Big Band og Majken Christiansen. Stående applaus i et overfylt Saras 
telt taler sitt tydelige språk om at dette var en braksuksess for vårt renommé.
I begynnelsen av desember feiret bandet sitt 35-årsjubileum med en hel kveld til ære for storbandets 
grunnlegger Kjell Norman-Pedersen. Med oss hadde vi gamle kjenninger av bandet som solister 
(Frode Thingnæs, Grethe Kruse, Anne Mette Steinsholt og Geir Gaarder), og Tord Skonnord var 
konferansier sammen med Geir Norman-Pedersen. Dette var en kveld med god stemning og mye 
publikumsoppslutning, og styret vil rette en takk til prosjektgruppa som la ned stor innsats i 
forbindelse med denne kvelden.
Spillejobben på Nyttårsaften ble en verdig avslutning på et godt år, og innsatsen der har resultert i 
tilbud om å komme tilbake neste år, og da spille to kvelder på rad. Dette er en unik sjanse for bandet 
å få en stabil inntektskilde i årene fremover.
Vi flyttet i februar øvingslokale fra Oppegård vgs til Trollåsveien 4. Dette har ført til en liten økning 
i faste kostnader på 5.000 per år.

4. Medlemssaker
2011 har vært vikarenes år i Ski Storband.
I kompet var Bjørnar Gjærevoll vikar for Endre Engebretsen da Endre tok ut permisjon fra nyttår 
t.o.m. Oslo Jazzfestival. Inge Svale Handagard kom inn igjen som pianist f.o.m. juni. Kompet har 
fra da bestått av 5 instrumenter (trommer, bass, gitar, piano og orgel).
I trompetrekka kom Kristian Johannessen inn for Tor-Anders Nygård på 4. trp og Vegard Kvamme 
Holum kom inn på den ledige 2. trp-plassen. I tillegg har Tron Syversen og Bjørn Asper vært 
verdifulle vikarer for Einar Jemtland på 1. trp.
I saxrekka har Hanne Gundersveen kommet inn på 1. alt, da Jon Petter Andersen sluttet i bandet. 
Trombonerekka har holdt seg inntakt med enkelte innslag av Stein Jaksjø og Erik Gulbrandsen på et 
par øvinger og en opptreden.
Anne Mette Steinsholt har også i år vært vokalist på dansejobber.

5. Økonomi
Økonomien i 2011 har i stor grad vært preget av usikkerhet, og medlemmene har måttet skyte inn 
medlemsinnskudd i form av lån i 2 omganger. I enkelte tilfeller har også styrets medlemmer spyttet 
inn av egne midler for å få likviditeten til å strekke til.
Det er styrets ambisjon at Ski Storband til enhver tid skal ha en solid buffer i bakhånd i tilfelle 
dårligere tider. Det har i de senere år vært praktisert en løsning med mer eller mindre frivillige 
medlemsinnskudd, noe som har ført til en skjev fordeling mellom betalende og ikke-betalende 
medlemmer, uavhengig av om medlemsinnskuddet har vært å betrakte som lån eller rent innskudd. 
Dette er en fordeling som direkte fører til at en del av medlemmene betaler for instruksjonen til 
resten. Styret anbefaler derfor Generalforsamlingen om å vedta innføring av medlemskontingent 



som en fast løsning. 
Styret vil påpeke at donasjoner til bandet har bidratt til en forbedring av resultatet. Pål Vinland har 
donert flere notearrangementer til bandet, og Torbjørn Eide og Æresmedlem Stig Adolfsen donerte 
sitt honorar fra en konsert med Frode Thingnæs til bandet.
Resultatet for året viser et underskudd på 7.102,- (5% av omsetning). Dette er en klar forbedring fra 
i fjor hvor underskuddet var på 35.413,- (20%). For nærmere detaljer vises det til regnskap 
utarbeidet av regnskapsfører Einar Jemtland.
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