
 
 

Styrets årsberetning 2013 

 
1. Styrets arbeid 

Ski Storbands styre har i 2013 bestått av 
 
 Pål Vinland (leder) 

  Torbjørn Eide (økonomiansvarlig) 
  Kristian Johannessen (sekretær) 
  Tor Grefsgård (styremedlem) 
 

Viktige støttespillere til styret har vært Einar Jemtland (regnskapsfører), Rolf Karlstrøm 
(web og tekstlig promotering, frem til han sluttet 21.9.) og Linda Berntsen (grafisk 
design promomateriell). 

 
Einar Jemtland har også for 2013 fungert som bandets arkivar. 
 
Styret har i løpet av 2013 holdt 12 styremøter. 
 
Styrets hovedfokus for 2013: 
 
a) Opprettholde fokus på å være 6-12 måneder i forkant av prosjekt og konserter, 

mest i forhold til fastsettelse av artist, konsertarena(er) og tema. 
b) Ski Storband skal ha en trygg og stabil økonomi. Bandet har hatt 2 dansejobber, 

samt nyttårsjobb på Geilo som har bidratt til å holde bandets finanser vedlike. 
c) Bandet skal ha en fast og stabil medlemsmasse. Det har i løpet av 2013 vært 3 

medlemsavganger, hvor erstattere for 1. tenor og 2. trompet (midlertidig) ble 
funnet. Gitarplassen var ledig fra 23.11. og ut året. 
 

2. Musikalsk leder 
Bandets musikalske leder, Biørn Barlo, har i 2013 bidratt sterkt i arbeidet med å utvikle 
bandets musikalske profil ytterligere. Konsertprosjektet fra 2012 med Randy Johnston 
og Frode Kjekstad ble tatt ett skritt videre i konsertproduksjonen i slutten av mai med 
den ledende saksofonprofilen Eric Alexander fra New York. Det valgte repertoaret har 
bidratt sterkt til å videreutvikle bandets musikalske retning. I oktober startet Biørn 
forarbeidet og planleggingen til festkonsert i februar 2014 til minne om Frode 
Thingnæs, sammen med Ski kommunes kulturetat.  
 
Biørn har også bidratt i planleggingen av de nye storbandcaféene. 

 
3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2013 hatt 44 øvelser, 2 helgeseminar, 2 dansejobber, 1 
dansejobb nyttårsaften, 2 storbandcaféer i Ski Rådhusteaters foajé, 3 konserter med 
Eric Alexander og Frode Kjekstad, og høst-/julekonsert med Hildegunn Øiseth og 
Majken Christiansen. 
 



Konsertprosjektet med Eric Alexander og Frode Kjekstad har gitt bandet et solid dytt 
oppover musikalsk, og de tre konsertene i slutten av mai gikk over all forventning – 
med gode tilbakemeldinger fra mange jazz- og storbandprofiler, bl.a. Erling Wicklund. 
 
Bandets konsept på storbandcafé i Ski Rådhusteaters foajé har gitt god fokus og 
tilstedeværelse av bandet i Ski, og virker å være et tilbud publikum setter pris på. 
 
Bandet byttet øvingslokale fra kantinen nede på Mastemyr og opp til Kolben og sal 4 i 
løpet av året. 

 
4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært endringer i bandets rekker. 
 
Vegard Hammer som kom inn for Inge Svale Handagard høsten 2012, ble fast 
medlem i bandet fra januar av. Rolf Karlstrøm sluttet i bandet i september, og 
Thorstein Granly kom da inn som ny 1. tenorsaksofonist. Fredrik Karwovski kom med 
på gitar i januar, og sluttet etter høstkonserten i november. Ny gitarist var ikke lett å 
finne, så plassen ble stående tom ut året. Vegard Holum på 2. trompet sluttet før 
sommerferien, og Geir Hauger er foreløpig med som 2. trompet. Bandet er på utkikk 
etter en ny 2. trompet. 
 
På dansejobbene hadde vi med oss Majken Christiansen på vokal. 

 
5. Økonomi 

Det er styrets ambisjon at det skal bygges opp en solid økonomisk buffer i tilfelle 
dårlige tider. Skal vi få til dette, må vi ha minst 2 betalte spillejobber i halvåret – og 
hvor vi har et minimum av betalte vikarer. 
 
Godt betalte dansejobber kommer ikke av seg selv, og vi opplever jevnlig 
henvendelser som bærer preg av masseforespørsel til storband i Oslo og omegn, hvor 
det nok er det bandet som presenterer en god profil og en ikke for dyr pris som får 
tilslaget. Styret har valgt å opprettholde en pris vi mener er representativ for bandet. 
Bandet stilte opp gratis i bryllup for Pål i august, hvor Pål dekket utgiftene til musikalsk 
leder og vokalist. 
 
Bandet har i 2013 hatt en medlemskontingent på kr. 1.000,- pr. halvår (student 500,-). 
 
Styret takker for følgende bidrag: 
- Grafisk design av plakater og konsertmateriell fra Linda Berntsen 
- Notearrangementer donert fra Pål Vinland (ifm. ønsker til bryllupsrepertoaret) 

 
Resultater for året viser et underskudd på kr. 7.784,-. For nærmere detaljer vises det 
til regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 
 
 
Signert 
Ski Storbands styre 
Kolbotn, 03.02.2014 
 
Pål Vinland  Torbjørn Eide Kristian Johannessen Tor Grefsgård 
(sign)   (sign)   (sign)    (sign) 


