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SKI STORBAND 
 
Referat fra Årsmøte 2007 
Oppegård videregående skole, tirsdag 9. januar 2007, kl. 19.00 
 
Til stede:  Stig Adolfsen, Jon Petter Andersen, Tor Grefsgård, Stein Jaksjø, Einar 
Jemtland, Bjørn Johansen, Rolf Karlstrøm, Åge Korneliussen, Odd Pettersen og 
Ørnulf Thorsen 
Gyldig fravær:  Rune Bryn, Torbjørn Eide, Vidar Sandem, Roar Myhre og Pål 
Vinland 
 
 
1.  Valg av dirigent 
Jon Petter Andersen ble valgt til å lede årsmøtet 
 
2.  Valg av referent 
Rolf Karlstrøm ble valgt til referent 
 
3.  Styrets årsberetning og regnskap 
    Årsberetningen var lest av samtlige tilstedeværende. Det var ingen kommentarer og 
beretningen ble godkjent. 
    Regnskapet ble gjennomgått av bandets kasserer, Einar Jemtland.  
Det viste et driftsoverskudd på kr. 40 513,- inkludert innbetalt medlemskontingent på 
kr. 24 200,-.  Saldo på bankkonto pr. 31.12.06 var på  kr. 58 758,- hvilket ble ansett 
som et godt grunnlag for start på et nytt år. Prosjektregnskapet for 2006 viste at av 11 
prosjekter hadde 3 gått med (relativt små) underskudd og resten med (relativt små) 
overskudd; noe som i første rekke skyldes vikarutgiftene. Jubileumskonserten og det 
tilknyttede kunstlotteriet hadde imidlertid vært en ubetinget økonomisk suksess. 
     Regnskapet ble godkjent. 
 
4.  Forslag til arbeidsprogram for 2007 
Det ble vedtatt at dette skulle detaljbehandles under det påfølgende medlemsmøtet. 
Se eget referat.  
 
5.  Forslag til budsjett for 2007 (inkl. kontingent/medlemstilskudd) 
     Kasserer Einar Jemtland presenterte et driftsbudsjett som viste et relativt stort 
underskudd uten innbetaling av kontingent. Budsjettet baserer seg på en aktivitetsplan 
med 38 øvelser, seminarutgifter (vår og høst), vikarer på øvelsene, innkjøp av 
noter/arrangementer og demoinnspilling. For øvrig er det lagt inn 11 aktiviteter 
hvorav 4 antas å gå i null. 
     Årsmøtet ble av styret bedt om å ta stilling til hvordan det budsjetterte 
underskuddet skulle dekkes; alternativt gjennom kontingent eller gjennom 
medlemstilskud. Styret gikk inn for medlemstilskudd; bl.a. for å sikre bandet en 
bunnfinansiering, slik at man ikke kommer i en situasjon hvor man må gå til akutt 
innkreving av tilleggskontingent. Det ble enstemmig vedtatt at hvert medlem skal 
betale et medlemstilskudd for å sikre den økonomiske plattform, slik at man ikke i 
løpet av 2007 spiser opp for mye av de opptjente aktiva i 2006. Dette ble satt til kr. 
3800 pr. medlem betalt i to rater à kr. 1900;  det første i januar og det andre i august 
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2007. Hele eller deler av tilskuddet skal kunne betales tilbake, avhengig av størrelsen 
på driftsoverskuddet/underskuddet ved årets utgang. Hvis noen slutter i løpet av året, 
skal tilbakebetalingen av vedkommendes medlemstilskudd beregnes etter 
driftsresultatet i nærmeste foregående halvår. 
     Ekstra punkt vedr. medlemsopptak: I forbindelse med diskusjonene om 
medlemstilskudd ble det tatt opp at bandet ikke har noe formelt system for opptak av 
nye medlemmer. Flere av de tilstedeværende var usikre på om de var faste 
medlemmer eller ikke. Årsmøtet vedtok derfor at alle som var innkalt og deltok 
på møtet var å regne som faste medlemmer. Det ble deretter henstilt til nytt styre å 
utarbeide forslag til klare regler for medlemsopptak. 
 
6.  Valg av styre 
Formann Stig Adolfsen hadde frasagt seg gjenvalg. De gjenværende tre 
styremedlemmer – Stein Jaksjø, Einar Jemtland og Rolf Karlstrøm – sa seg alle villige 
til å fortsette. Ingen av medlemmene av kompet hadde sagt seg villige til å gå inn i 
styret i stedet for Stig. Tor Grefsgård fra saxegruppa ble derfor valgt til nytt medlem. 
Etter fullmakt fra årsmøtet vil styret konstituere seg selv mht fordeling av verv.  
 
Etter dette ble årsmøtet avsluttet. 
 
 
Referat godkjent 
15. januar 2007 
 
 
 
Tor Grefsgård   Stein Jaksjø  Einar Jemtland Rolf Karlstrøm 
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SKI STORBAND 
 
Referat fra Medlemsmøte 2007 
Oppegård videregående skole, tirsdag 9. januar 2007, kl. 20.15 
Deltakere: Se foregående referat fra Årsmøtet 
 
 
1. Demoinnspilling 
Bandet skal gjennomføre en demoinnspilling i løpet av 2007, helst i første halvår. 
På oppfordring fra Biørn skal styret på første styremøte nedsette en prosjektgruppe for 
gjennomføring av dette. 
 
2. Kvalitetshåndbok 
Stein er i gang med en håndbok som setter regler for alt fra individuelle musikalske 
forpliktelser til praktiske oppgaver i forbindelse med øvelser, spillejobber og 
konserter inkl. opptreden på podiet. Stein ønsker innspill fra medlemmene til hva som 
bør med i boken. 
 
3. Jubileumsfest 
30-års jubileumsfest var utsatt fra 2006 pga dansejobb i Operaen og avholdes på 
Waldemarhøy i Ski sentrum lørdag 20. januar. Hovedansvarlige for arrangementet: 
Eva Andresen og Einar Jemtland. 
 
 
4. Planlagte prosjekter/arbeidsprogram: 
 
4.1 Minikonsert, Sunnås sykehus 
Arrangementet er en gave fra bandet til sykehuset. 
Biørn og Harald Skoglund (konferansier) er arrangementsansvarlige og deltar uten 
kostnader for bandet. 
Tidspunkt: Onsdag 14. februar ca. kl. 18 
Varighet: 3/4 – 1 time 
Repertoar: Ørevennlige arrangementer fra standardrepertoaret. 
Det må skaffes vikar på piano og 2. alt. 
 
4.2 Konsert på Mjær videregående skole 
Tidspunkt: Lørdag 17. mars, klokkeslett meddeles senere. 
Konserten er et forsøk på å rekruttere tilhørere fra Enebakk Storbands gamle 
publikum. Det er budsjettert med et publikum på ca. 150 og kr. 150 pr. billett. 
Arrangementsansvarlige: Roar og Stig 
Solist: Majken 
Repertoar: Fra Majkens portefølje og bandets standardrepertoar. 
 
4.3 Dansejobb på Holmenkollen Park Hotel, Melbyes 100-årsjubileum 
Tidspunkt: Lørdag 12. mai, klokkeslett meddeles senere. 
Bandet har påtatt seg å skaffe taffelpianist. 
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4.4 Konsert på UMO Jazz House, Helsinki. Solist: Majken 
Tidspunkt: Torsdag 24. mai, klokkeslett meddeles senere. 
Konserten gjøres i løpet av en 3-5 dagers reise som evt. starter med buss fra Oslo 
23.5. med retur søndag 28.5. (1. pinsedag). De som har vanskelig for å ta fri onsdag, 
kan evt. komme direkte til Helsinki med fly. 
Arrangementskomiteen vil også prøve å få til en konsert på Gröna Lund i Stockholm. 
På UMO betaler vi for leie av lydanlegg og tekniker og får selv billettinntektene. 
Reisekostnader forøvrig dekkes av hver enkelt. Det er anledning til å ta med 
ektefeller/samboere. 
Prosjektgruppe: Tor, Einar, Stein og Åge. 
 
4.5 Konsert i Ski sentrum i samarbeid med Ski Jazzklubb 
Count Basie-repertoar, solist Paul Weeden/gitar. 
Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet. 
Foreslått tidspunkt: Medio juni  
Det må gjøres et markedsføringsfremstøt mot vårt lokale publikum i Ski. 
• Alternativt  kan det tenkes en konsert på Storbandfestivalen i Sandvika, som i år 
finner sted i juni. 
 
4.6 Evt. konsert på Oslo Jazzfestival 
Tidspunkt: 13.-19. august 
Nærmere informasjon kommer senere. 
 
4.7 Dansejobb på Ekebergrestauranten, bryllup 
Tidspunkt: 25. august, klokkeslett kommer senere. 
 
4.8 Høstkonsert i Kulturhuset Rådhusteatret, Ski 
Tidspunkt: 10. eller 11., alt. 17. eller 18. november 
Nærmere informasjon kommer senere. 
 
Det jobbes også med tre andre konsertideer: 
• «Svendsen sings the blues» med Kari Svendsen 
• «Rock Swings» med mannlig vokalist basert på en plate med Paul Anka og storband 
• Spesialskrevet musikk for storband av Frode Kjekstad (1 – 1 1/2 års tidsperspektiv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.1.07 
Referat: Rolf Karlstrøm 
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