
 

 

Styrets årsberetning 2012 

 

1. Styrets arbeid 

Ski Storbands styre har i 2012 bestått av 

 

 Fredrik Frantsen Gusdal (leder frem til august) 

 Pål Vinland (leder fra august) 

 Torbjørn Eide (økonomiansvarlig/styremedlem) 

 Kristian Johannesen (sekretær) 

 

Viktige støttespillere har vært Einar Jemtland (regnskapsfører), Rolf Karlstrøm (web 

og tekstlig promotering), Linda Berntsen (grafisk designer promomateriell), samt en 

arbeidsgruppe mhp. høst-/julekonserten som bestod av Tor Grefsgård og Tord 

Skonnord. Arbeidsgruppen var aktiv overfor det lokale næringslivet i Ski og omegn 

mhp. promotering av konserten med Miss Fitz, og arrangerte bl.a. en stand på Ski 

Storsenter dagen før konserten. 

Einar Jemtland har fungert som bandets arkivar. 

 

Styret har i løpet av 2012 hatt 10 styremøter, samt enklere, mindre avklaringer på 

epost. 

 

Styret har i 2012 hatt som hovedfokus: 

 

a) at vi skal være minst 6 – 12 måneder i forkant av et prosjekt mhp. fastsettelse av 

artist, konsertarena(er) og tema. 

b) å finne måter å eksponere storbandet i Ski og omegn på en måte som kan bidra 

til å gjøre bandet mer synlig i nærområdet, som igjen på sikt kan bidra til å skaffe 

bandet flere oppdrag og publikummere. 

c) fortsette arbeidet med at Ski Storband skal ha en trygg og stabil økonomi. Bandet 

har hatt 2 ordinære dansejobber samt nyttårsjobben på Geilo som alle har bidratt 

til å styrke bandets finanser. 

d) at Ski Storband skal ha en fast og stabil medlemsmasse. Det har i løpet av 2012 

vært 3 medlemsavganger, hvor potensielle erstattere har blitt funnet. 

 



2. Musikalsk leder 

Bandets musikalske leder, Biørn Barlo, har også i år fortsatt arbeidet med å utvikle 

bandets musikalske profil. Vi ser etter hvert resultater i det at vi kan gjennomføre 

prosjekter med utenlandske jazzprofiler som Randy Johnston og i arbeidet med neste 

konsertprosjekt Eric Alexander våren 2013, og ikke minst i vårt samarbeid med 

gitaristen Frode Kjekstad og vokalist Majken Christiansen. 

 

3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2012 hatt 39 ordinære øvelser, 2 helgeseminarer, 2 

ordinære dansejobber, 1 dansejobb på nyttårsaften, konsert på Frambu, vårkonsert 

(Randy Johnston), høstkonsert (Miss Fitz). 

 

Konsertprosjektene med Randy Johnston og Miss Fitz var to vidt forskjellige 

prosjekter musikalsk sett, men allikevel med sine utfordringer i repertoaret som 

bidrar godt til videreutvikling av bandets musikalske retning. 

 

4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært et par, tre endringer i bandets rekker. 

 

Ørnulf Thorsen sluttet i bandet etter første halvår, og Tor Anders Nygaard kom inn 

på 3. trompet. Inge Svale Handagard tok permisjon i andre halvår, og vi fikk inn 

Vegard Hammer på piano frem til nyttår. Vegard Hammer blir med oss videre i det 

nye året. Endre Engebretsen sluttet i bandet ved årets slutt. 

 

På dansejobbene har vi hatt med vokalistene Majken Christiansen og Nina Masterud 

Viumdal. 

 

5. Økonomi 

Det er styrets ambisjon at det skal bygges opp en solid økonomisk buffer i tilfelle 

dårlige tider. Med noe varierende antall dansejobber årlig og det at bandet forsøker å 

gjennomføre to prosjekter årlig, så vil det ta noe tid å få bygget opp en slik buffer. 

 

Styret takker for følgende bidrag: 

- Grafisk design av plakater og konsertmateriell fra Linda Berntsen 

- Notearrangmenter donert fra Fredrik Frantsen Gusdal og Pål Vinland 

Resultatet for året viser et overskudd på kr. 28.424,-. For nærmere detaljer vises 

det til regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 

 

Signert 

Ski Storbands styre 

Trollåsen, 28.01.2013 

 

Pål Vinland  Torbjørn Eide  Kristian Johannesen 

(sign)   (sign)    (sign) 


