
 
 

Styrets årsberetning 2019 
 

1. Styrets arbeid 
Ski Storbands styre har i 2019 bestått av 
 
 Pål Vinland (leder) 

  Torbjørn Eide (økonomiansvarlig) 
  Tor Grefsgård (styremedlem) 
 

Viktige støttespillere til styret har vært Einar Jemtland (regnskapsfører), og Fredrik 
Frantsen Gusdal (bandets arkivar). 
 
Styret har i løpet av 2019 hatt ukentlig kontakt, med kontinuerlig oppfølging av daglig 
drift i forbindelse med bandets storbandcaféer og forberedelser til konserten med 
Underholdningsvogna. 
 
Styrets hovedfokus i 2019: 
 
a) Fortsette 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 2019 videreført arbeidet med bandets 
musikalske profil innenfor bandets storbandcafé-konsept. Biørn har også arrangert 10 
av Monica Zetterlund-låtene brukt i Stina Stenerud-konsertserien, samt vært sterkt 
involvert i planleggingen av hele Zetterlund-prosjektet.. 

 
3. Aktiviteter 

Ski Storband har i løpet av 2019 hatt 38 vanlige øvelser, 1 søndagsseminar,  
2 dansejobber, 2 eventjobber, 1 storbandcafé, 1 Tuesday Night Big Band-konsert, 4 
konserter med Stina Steneruds Monica Zetterlund-prosjekt, og høst-/julekonsert med 
Underholdningsvognas The Andrews Sisters. 

 
4. Medlemssaker 

I løpet av året har det vært følgende endringer i bandets rekker. 
 
Vårhalvåret; Svein Halvor Knutsen kom fast med på 1. tenor fra øvelsene i desember 
2018. Odd Dalbye kom med på bass halvveis i vårhalvåret, men pga. eksisterende 
aktiviteter så vi mer til Helge (Ellingsen). Hanne Gundersveen hadde permisjon fra 
februar og frem til sommeren. På hennes plass fikk vi Harald Bergersen inn som vikar. 
Erlend Omvik kom med på trommer fra januar. 
 



Høsthalvåret; Odd Dalbye ble sykmeldt for betennelse i kontrabasshånden, og måtte 
ha vikar frem til avklaring. Odd Dalbye sluttet pr. 31.12. Odd Pettersen sluttet i bandet 
pr. 31.12.. 

 
5. Økonomi 

Bandet har i 2019 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. 18.000. Tildelingspotten sentralt har ikke økt, og 
det er vesentlig flere storband som søker. Det ble også søkt om støtte fra NJF til 
arrangering av Monica Zetterlund-låter pluss et arr til Mancini-caféen, hvor vi til 
sammen fikk tildelt 16.000.  
 
Gjennom NJF har vi også rett til en MVA-kompensasjon, og for i år var den på  
kr. 17.457. MVA-kompensasjonen beregnes på bakgrunn av medlemslagets aktivitet, 
og tildeles gjennom tippemidler fra Norsk Tipping. 
 
Det ble igjen for 2019 søkt om et fast tilskudd fra Ski kommune. Vi søkte om og fikk 
tildelt kr. 35.000 - med øremerking storbandcaféene for 2019. 
 
Resultatet for året viser et underskudd på kr. 10.017. For nærmere detaljer vises det til 
regnskap utarbeidet av bandets regnskapsfører, Einar Jemtland. 

 
 
 
Signert 
Ski Storbands styre 
Kolbotn, 28.01.2020 
 
Pål Vinland   Torbjørn Eide  Tor Grefsgård 
(sign)    (sign)    (sign)   


