
 
 

Styrets årsberetning 2017 
 

1. Styrets arbeid 
Ski Storbands styre har i 2017 bestått av 
 
 Pål Vinland (leder) 

  Torbjørn Eide (økonomiansvarlig) 
  Tor Grefsgård (styremedlem) 
 

Viktig støttespiller til styret har vært Einar Jemtland (regnskapsfører). 
 

Einar Jemtland har også for 2017 fungert som bandets arkivar, med noe assistanse 
fra styreleder Pål Vinland. 
 
Styret har i løpet av 2017 avholdt 4 styremøter, og har ellers hatt kontinuerlig 
oppfølging av daglig drift i forhold til bandets planlagte storbandcaféer, Gone Skiing-
konsertene og plateinnspilling - og ikke minst forberedelser til jubileumskonserten. 
 
Styrets hovedfokus for 2017: 
 
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 1 dansejobb. 

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 2017 vært 2 

medlemsavganger, og 4 medlemstilganger. 
 

2. Musikalsk leder 
Bandets musikalske leder, Biørn Barlo, har i 2017 arbeidet videre med å utvikle 
bandets musikalske profil.  

 
3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2017 hatt 33 vanlige øvelser, 5 Rådhusteater-øvelser ifm 
60-års jubileumsarrangementet, studioinnspilling, 1 helgeseminar, 1 dansejobb, 2 
storbandcaféer i Pinsekirken (inkl. julecafé), 40-års jubileumskonsert med Silya, og 
konsertserie på 3 konserter (Gone Skiing i Askim, Ski og Kolbotn) med Frode Kjekstad 
og Shannon Mowday. 
 
Årets høydepunkt må nesten sies å være 40-års jubileumskonserten med Silya for en 
fullsatt sal i Rådhusteatret i Ski. Tett bak kommer bandets deltagelse i 60-års 
jubileumsforestillingene i Rådhusteatret i oktober. 

 
4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært noe endring i bandets rekker. 
 
Vårhalvåret; Vi manglet pianist hele vårhalvåret, men Vegard Hammer meldte seg til 
tjeneste for Gone Skiing-prosjektet. Joachim Mørch Meyer kom inn som vikar på bass 



for hele Gone Skiing-prosjektet, og var med på øvelsene fra 23. mai. Jacob Langmoen 
(trommer) takket av når vi kom frem til sommeren. 
 
Høsthalvåret; Joachim Mørch Meyer startet fast på bass. Hilde Nygaard kom med på 
4. trompet, Arne Kirkhorn Rødvik kom med på piano, og Hannah Veslemøy Narvesen 
kom med på trommer. Alle 3 kom med fra høstens første øvelse. 
 
Hannah sluttet etter siste øvelse og jobb i desember. 

 
Thorstein Granly har fått innvilget permisjon fra 1. desember og frem til sommeren 
2018. Hans erstatter er Jenny Frøysa. 

 
5. Økonomi 

Det er sittende 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 2017 har vi heller ikke lykkes med 
dette.  
 
I deler av året har bandets kasse vært tilnærmet lik null, og kun inngåelse av 
sponsoravtale for jubileumskonserten hvor sponsorat og forhåndskjøpte billetter ble 
betalt allerede i september og oktober fikk bandet gjennom året, rent økonomisk. 
 
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 2017 hatt en medlemskontingent på kr. 1.000,- pr. halvår (student 500,-). 

 
For jubileumskonserten fikk vi sponsorat fra Ski Bygg pål. kr. 20.000,-, samt at de 
også forhåndskjøpte 120 billetter til kr. 42.000,-. 17 av disse billettene ble frigitt for 
salg 15. oktober, og ble solgt. 
 
Fra Norsk Jazzforum er det søkt støtte til arrangering av 5 låter til jubileumskonserten, 
hvor vi ble tildelt kr. 10.000,- for dette. I tillegg er det tilsøkt ordinær adhoq-støtte og 
tildelt oss totalt kr. 19.000,-. 
 
Også for 2017 ble det søkt om et fast tilskudd fra Ski kommune. Det ble signalisert fra 
kultursjefen en mulig fast støtte på kr 20.000,- og vi søkte om og fikk tildelt kr. 25.000,- 
med øremerking storbandcaféene for 2017. 
 
Resultatet for året viser et overskudd på kr. 40.367,-. For nærmere detaljer vises det til 
regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 
 
Styret fortsetter å søke etter mulige stønadskilder for 2018. 
 
 
Signert 
Ski Storbands styre 
Kolbotn, 14.01.2017 
 
Pål Vinland   Torbjørn Eide  Tor Grefsgård 
(sign)    (sign)    (sign)   


