
 
 

Styrets årsberetning 2016 
 

1. Styrets arbeid 
Ski Storbands styre har i 2016 bestått av 
 
 Pål Vinland (leder) 

  Torbjørn Eide (økonomiansvarlig) 
  Fredrik Frantsen Gusdal (styremedlem) 
  Tor Grefsgård (styremedlem) 
 

Fredrik gikk ut av styret 23. oktober, jfr. innvilgelse av permisjon fra storbandet frem til 
sommeren 2017. 
  
Viktig støttespiller til styret har vært Einar Jemtland (regnskapsfører). 

 
Einar Jemtland har også for 2016 fungert som bandets arkivar. 
 
Styret har i løpet av 2016 holdt et fåtall styremøter, men har hatt kontinuerlig 
oppfølging av daglig drift i forhold til bandets høye frekvens av storbandcaféer og 
konserter. 
 
Styrets hovedfokus for 2016: 
 
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. 

Dette er ikke nok til å opprettholde en trygg og stabil økonomi. 
c) Bandet skal ha en fast og stabil medlemsmasse. Det har i løpet av 2016 vært 6 

medlemsavganger, og 6 medlemstilganger. 
 

2. Musikalsk leder 
Bandets musikalske leder, Biørn Barlo, har i 2016 arbeidet videre med å utvikle 
bandets musikalske profil. De seks storbandcaféene, og opplegg av tema og repertoar 
til hver av disse, krever god planlegging.  

 
3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2016 hatt 42 øvelser, 2 søndagsseminarer, utenlandstur til 
Viimsi, Estland hvor vi spilte 2 konserter med Majken Christiansen og Kadri Voorand, 
2 dansejobber, 6 storbandcaféer i Rådhusteatrets foajé, Folkets Hus og Pinsekirken 
(julecafé), konsertserie på 3 konserter, herav 1 café, (Gone Skiing) med Frode 
Kjekstad og Shannon Mowday. 
 
Bandets konsept på storbandcaféer i Rådhusteaterets foajé har fortsatt gitt god fokus 
av bandet i Ski, og med særdeles gode besøkstall på vårhalvårets caféer. Det virker å 
være et tilbud publikum setter pris på, noe vi så med publikumsrekord innendørs 
under caféen med Heidi Gjermundsen Broch. 
 



 
 
 

 
4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært noe endring i bandets rekker. 
 
Vårhalvåret; Geir Gaarder kom med på trombone, og Terje Fossli Pedersen og Kjersti 
Hamre kom med på trompet.  
 
Philip Johannes Edwards Granly (piano), Vegard Hammer (piano), Karl Erik Huseby 
(bass) og Henning Mørland (trommer) takket av fra sommeren. 
 
Høsthalvåret; Børre Midtsem ble med i bandet på trombone for en prøveperiode fra 
august og ut året, og valgte å tre ut igjen etter siste café i desember. David Hveem 
kom med på bass fra august, og takket av igjen allerede i desember. Jacob Langmoen 
kom med på trommer fra august. 
 
Bandet manglet pianist hele høsthalvåret. 
 
Fredrik Frantsen Gusdal har fått innvilget permisjon fra 23. oktober og frem til 
sommeren 2017. 

 
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. For 2016 har vi ikke lykkes med dette. 
 
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 har i 2016 hatt en medlemskontingent på kr. 1.000,- pr. halvår (student 500,-). 

 
Resultatet for året viser et underskudd på kr. 22.180,-. For nærmere detaljer vises det 
til regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 
 
Etter kommunevalget høsten 2015, og med skifte av politisk flertall i Ski kommune, så 
ble det gjort et fremstøt via ny ordfører, hvor bandet søkte og fikk tildelt tilskudd pål. 
Kr. 40.000,- for 2016. Tilskuddet har i all hovedsak gått til å støtte storbandcaféene. 
 
Styret fortsetter å søke etter mulige stønadskilder for 2017. 
 
 
Signert 
Ski Storbands styre 
Kolbotn, 10.01.2016 
 
Pål Vinland   Torbjørn Eide  Tor Grefsgård 
(sign)    (sign)    (sign)   


