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Referat fra årsmøte 12. februar 2008 på Oppegård vidergående skole 
samt referat fra påfølgende medlemsmøte 
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Jon Petter Andersen, Rune Bryn, Torbjørn Eide, Endre Engebretsen, Inge Svale 
Handagard Hauger, Stein Jaksjø, Einar Jemtland, Sverre Otto Karlsen, Rolf 
Karlstrøm, Odd Pettersen, Ørnulf Thorsen og Pål Vinland. 
Følgende medlemmer var ikke til stede: Bjørn Johansen, Roar Myhre og Nina 
Trulsrud. 
Musikalsk leder Biørn Barlo deltok på påfølgende medlemsmøte. 
 
 
1.  Årsmøtet ble åpnet av styrets talsmann, Stein, som samtidig redegjorde for hvem 
som i følge vedtektene er medlemmer av bandet. Utfra disse kriteriene var fremmøtet 
tilstrekkelig til at årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
2.  Stein ble valgt til dirigent for møtet og Rolf til referent. 
 
3.  Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt av dirigenten og godkjent av  
de tilstedeværende. 
 
4.  Styrets kasserer, Einar, gjennomgikk årsregnskapet med detaljert prosjektregnskap, 
som deretter ble godkjent av årsmøtet.  
     Følgende punkter ble fremhevet spesielt: 
     – Alle påløpte inntekter var innbetalt pr. 12.2.08. 
     – Vikarutgifter i forbindelse med vedtak om å ha fullt band på alle prøver beløp 
     seg i 2007 til i alt kr. 9000,-. 
     – Største enkeltbidragsyter mht økonomisk støtte til bandet i 2007 var Norsk   
     Jazzforum med til sammen kr. 12 000 (høstkonserten pluss to konserter i Finland). 
 
5.  Forslag til aktiviteter/foreløpig aktivitetsplan for 2008 ble ikke gjennomgått i 
detalj, men behandlet under punkt 6 – budsjett. 
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6.  Styrets kasserer gjennomgikk deretter bandets budsjett for 2008. I budsjettet 
inngikk en oversikt over stipulerte inntekter og utgifter i forbindelse med de 
jobber/prosjekter som var tidfestet på terminlista pr. 12.2.08.  
     Den viktigste posten på budsjettet var bandets stipulerte faste utgifter for året, 
i alt kr. 88 200. Den økonomiske målsettingen for det nye styret vil være å skaffe 
inntekter tilsvarende minst dette beløpet, samt å videreføre 
tidligere praksis med at ethvert oppdrag eller prosjekt minimum skal gå i null. 
 
7.  Styrets talsmann redegjorde for ordningen med medlemsinnskudd, som ble innført 
etter årsmøtet i 2007 som alternativ til kontingent. Medlemsinnskuddet er å betrakte 
som en økonomisk buffer, som styret skal kunne trekke på for å dekke løpende 
utgifter hvis likividitetssituasjonen tilsier det. Hele eller deler av medlemsinnskuddet 
skal betales tilbake ved årets utgang, avhengig av årets økonomiske resultat. 
Størrelsen på nytt medlemsinnskudd vedtas av årsmøtet. For 2007 hadde ni av bandets 
medlemmer betalt medlemsinnskudd.  
      Det økonomiske resultatet for 2007 stemte så godt med budsjettert resultat, at det 
ble besluttet at medlemsinnskuddet i sin helhet skulle tilbakebetales. 
      Med utgangspunkt i budsjettet for 2008 vedtok årsmøtet etter forslag fra Rune at 
medlemsinnskuddet for 2008 skulle settes til kr. 1000 pr. halvår.  Samtlige 
tilstedeværende med unntak av Pål sa seg villige til å betale innskuddet. 
 
8.  To av styremedlemmene, Einar og Stein, hadde meldt fra før årsmøtet 
at de ønsket å tre ut av styret. Einar vil fortsette som bandets kasserer i samarbeid med 
det nye styrets økonomiansvarlige. 
     Bjørn Johansen hadde på forhånd sagt seg villig til å gå inn i styret. Under møtet 
gjorde Torbjørn Eide det samme.  
     Det nye styret vil dermed bestå av Bjørn, Torbjørn, Rolf og Tor. Styret bestemmer 
selv intern oppgavefordeling.  
 
 
Referat fra påfølgende medlemsmøte 
 
Møtet besto i hovedsak av en «ordet-er-fritt-runde» hvor samtlige tilstedeværende 
bl.a. fikk redegjøre for sitt syn på og forhåpninger til medlemsskapet i Ski Storband.  
Den enkeltes utvikling og ambisjoner ble kommentert at Biørn. 
 
Et fellestrekk ved samtlige innlegg var at alle var fornøyd med bandets utvikling og 
villige til å satse for å holde/heve nåværende nivå. Det var spesielt positiv innstilling 
til de to kommende konsertene med Majken og Frode og den planlagte 
plateinnspillingen med de samme to solistene.  
 
Som avslutning på medlemsmøtet ble det vedtatt å nedsette en prosjektgruppe for 
plateprosjektet bestående av Rune, Einar, Biørn og Pål med Pål som prosjektleder.  
I tillegg blir Endre etter eget ønske med som bidragsyter og observatør. 
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