
 
 

Styrets årsberetning 2018 
 

1. Styrets arbeid 
Ski Storbands styre har i 2018 bestått av 
 
 Pål Vinland (leder) 

  Torbjørn Eide (økonomiansvarlig) 
  Tor Grefsgård (styremedlem) 
 

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

Einar Jemtland har for 2018 fungert som bandets arkivar, med noe assistanse fra 
styreleder Pål Vinland – frem til ny arkivar, Fredrik Frantsen Gusdal, mot slutten av 
året har tatt over ansvaret for bandets notearkiv. 
 
Styret har i løpet av 2018 hatt ukentlig kontakt, med kontinuerlig oppfølging av daglig 
drift i forbindelse med bandets storbandcaféer og forberedelser til konserten med 
Rebekka Bakken. 
 
Styrets hovedfokus i 2018: 
 
a) Opprettholde arbeidet med å være 6-12 måneder i forkant av prosjekt og 

konserter. 
b) Ski Storband skal ha en trygg og stabil økonomi.  
c) Bandet skal ha en fast og stabil medlemsmasse. 

 
2. Musikalsk leder 

Bandets musikalske leder, Biørn Barlo, har i 2018 arbeidet med å utvikle bandets 
musikalske profil innenfor bandets storbandcafé-konsept. 

 
3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2018 hatt 39 vanlige øvelser, 2 tirsdagsgruppeprøver, 1 
generalprøve-fredag, 1 søndagsseminar, 2 dansejobber, 1 eventjobb, 3 storband-
caféer og 1 Tuesday Night Big Band-konsert i Foajéen i Rådhusteatret, og høst-
/julekonsert med Rebekka Bakken. 

 
4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært følgende endringer i bandets rekker. 
 
Vårhalvåret; Vegard Staum kom fast med på trommer fra første øvelse i januar. 
Jenny Frøysa ble fast erstatter for Thorstein Granly frem til sommeren. Thorstein 
Granly kom ikke tilbake etter permisjon, og sluttet i bandet ved inngangen til 
sommeren. Hilde Nygaard sluttet i bandet i mai. 
 
Høsthalvåret; Kari Solheim kom med på 4. trompet i august. Joachim Mørch Meyer 
og Vegard Staum sluttet i bandet ved årsslutt. 1. tenorplassen har stått ledig i hele 
høsthalvåret, men ble dekket pr. prosjekt av vikarer (Line Falkenberg og Kjetil Sletsjøe 
Svendsen). 



 
5. Økonomi 

Det er det sittende styret sin ambisjon at det skal bygges opp en solid økonomisk 
buffer for dårlige tider. Skal vi få til dette, må vi ha minst 2 betalte spillejobber i 
halvåret – og hvor vi har få betalte vikarer. For 2018 har vi delvis lykkes med dette 
med 2 dansejobber på våren og 1 eventjobb på høsten. 
 
Bandets kassebeholdning var god ved inngangen til året gjennom overskuddet etter 
jubileumskonserten med Silya i 2017, og vi har derfor hatt en stabil økonomi gjennom 
året som gikk. Vi gikk også med overskudd på Rebekka Bakken-konserten, samt at 
våre storbandcaféer enten har gått i pluss eller i 0 (underskudd inndekket av fast 
tilskudd fra kommunen). 
 
Godt betalte dansejobber kommer ikke av seg selv. 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 2018 hatt en medlemskontingent på kr. 1.000,- pr. halvår (student 500,-). 

 
Fra Norsk Jazzforum (NJF) er det søkt ordinær adhoq-støtte til våre storbandcaféer og 
hovedkonsert. Totalt fikk vi tildelt kr. 12.000,-. Tildelingspotten sentralt har ikke økt, og 
det er vesentlig flere storband som søker. Det ble også søkt om støtte fra NJF til 
arrangering av en låt til Gla’Jazzcaféen, hvor vi fikk tildelt kr. 2.000,-.  
 
Gjennom NJF har vi også rett til en MVA-kompensasjon, og for i år var den på  
kr. 21.649,- (3 ganger fjorårets beløp). MVA-kompensasjonen beregnes på bakgrunn 
av medlemslagets aktivitet, og tildeles gjennom tippemidler fra Norsk Tipping. 
 
Også for 2018 ble det søkt om et fast tilskudd fra Ski kommune. Vi søkte om og fikk 
tildelt kr. 30.000,- med øremerking storbandcaféene for 2018. Denne støtten er 
avgjørende for bandets satsning på storbandcafé-konseptet. 
 
Resultatet for året viser et overskudd på kr. 37.508,-. For nærmere detaljer vises det til 
regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 
 
Styret vil fortsette å søke etter mulige stønadskilder for 2019. 
 
 
Signert 
Ski Storbands styre 
Kolbotn, 08.01.2018 
 
Pål Vinland   Torbjørn Eide  Tor Grefsgård 
(sign)    (sign)    (sign)   


