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Referat fra årsmøte 24. mars 2008 på Oppegård videregående skole 
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Jon Petter Andersen, Linda Marie Berntsen, Rune Bryn, Torbjørn Eide, Endre 
Engebretsen, Hallvard Gjøstein, Tor Grefsgård, Fredrik Frantsen Gusdal, Inge Svale 
Handagard Hauger, Stein Jaksjø, Bjørn Johansen, Einar Jemtland, Sverre Otto 
Karlsen, Rolf Karlstrøm, Odd Pettersen, Ørnulf Thorsen og Nina Trulsrud. Pål 
Vinland var ikke til stede. 
 
1.  Årsmøtet ble åpnet av styrets formann, Tor, som kunne fastslå at fremmøtet var 
tilstrekkelig til at årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
2.  Jon Petter ble valgt til ordstyrer for møtet og Rolf til referent. 
 
3.  Årsberetningen  
ble gjennomgått av styrets sekretær (Rolf). Det ble spesielt lagt vekt på styrets 
prioriterte oppgaver i året som hadde gått:  
– At bandet til enhver tid skal ha oppgaver som fremmer den musikalske kvaliteten og 
skaper samhold og entusiasme. 
– At vi skal velge oppgaver som gjør at bandet har en trygg økonomi og kan 
opprettholde ønsket aktivitetsnivå. 
Årsberetningen ble godkjent ved håndsopprekning.  
 
4. Årsregnskapet med bl.a. detaljert prosjektregnskap  
ble gjennomgått av bandets kasserer Einar og styrets økonomiansvarlige Torbjørn. 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.  
     Følgende punkter ble fremhevet spesielt: 
     – Vi må ha et skarpt øye på vikarutgiftene som i de fleste tilfeller er det som spiser  
        mest av bandets inntekter. 
     – Det bør være en fast regel at ingen prosjekter budsjetteres med underskudd.  
        Konserter på jazzklubber er f.eks. en morsom aktivitet, men vi må være      
        klar over at dette er oppgaver som fort kan går i minus. (Se punktet over.) 
Einar påpekte en feil i årsberetningens avsnitt om økonomi. Det reelle underskuddet 
for 2008 var på kr. 13 373.  Gjeldsposten til medlemmene på kr. 25 000, dvs. innbetalt  
medlemsinnskudd, står urørt og kommer derfor ikke som tillegg til underskuddet. 
Korrigert årsberetning blir sendt ut. 
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5.  Aktivitetsplan for 2009 og skisse til budsjett  
ble gjennomgått av Einar. 
Bandet har hatt og har følgende aktiviteter på programmet: 
• Januar/februar: CD-opptak i Rainbow Studio 
• Søndag 1.3.:    Konsert i Sofiemyr kirke (Oppegård kirkekulturfestival) 
• Lørdag 25.4.:   Eventspilling i Gamle Losjen, firma T. Myhrvold 
• Tirsdag 19.5.:  CD-slipp i Rådhusteatret, Ski 
• August:    Evt. spilling på næringslivsfestivalen i Ski (tidl. Halmfestivalen) 
• Lørdag 29.8.:   Dansejobb, fødselsdag for red. Ivar Moe (Bladet Familien/Hjemmet   
                           Mortensen) 
• Fredag 23.10.:  Dansejobb i Gamle Losjen for Odontologisk fakultet, UiO 
• November:    Høstkonsert i Ski i samarb. med Kulturhuset Rådhusteatret 
• Desember:    Dansejobb for Den Norske Opera og Ballett (sannsynlig) 
• Evt.:     2-3 klubbjobber med Majken og Frode 
• Evt.:     Forarbeid til ny CD 
• Evt.:     Dansegalla i samarbeid med kjent danseband 
Andre oppgaver kan komme i tillegg. 
Uten at det er mulig å finregne på dette, tyder mye på at bandet er sikret tilstrekkelig 
med inntekter til å komme vel i havn økonomisk også i 2009. 
 
6. Medlemsinnskudd 
Ordningen med medlemsinnskudd ble innført som et alternativ til kontingent, for at 
bandet skulle ha en økonomisk buffer i perioder hvor inntektene evt. er lavere enn 
utgiftene.  
    Bare medlemmer som betaler inn medlemsinnskudd, har status som fullverdige 
medlemmer med stemmerett. Medlemmer som ikke bidrar med innskudd har status 
som faste vikarer. 
    Innskuddet tilbakebetales hvis et medlem velger å slutte i bandet. 
    Siden medlemsinnskuddet for 2008 ikke var rørt, vedtok forsamlingen at det etter 
reglene skulle tilbakebetales. Samtidig vedtok forsamlingen at medlemsinnskuddet for 
2009 skulle være av samme størrelse som i 2008,  dvs. kr. 1000 pr. halvår. Samtlige 
betalende medlemmer vedtok deretter å skyte inn et dette beløpet også for 2009.  
    I praksis betyr dette at medlemsinnskuddet for 2008 ble stående på bandets konto. 
 
7. Valg av styre 
Tor og Rolf hadde frasagt seg sine verv. Linda og Jon Petter sa seg villige til å gå inn i 
styret. Begge ble valgt med akklamasjon. 
Styret konstituerte seg umiddelbart og oppgavene er fordelt slik: 
– Jon Petter, leder (fortsetter også som bookingansvarlig) 
– Linda, sekretær (inkl. nettsider og markedsføring/informasjon) 
– Torbjørn, økonomiansvarlig (Einar fortsetter som kasserer) 
– Bjørn (styremedlem) (inkl. notearkiv og overordnet prosjektledelse) 
Bandets styreinstruks (se nettsidene) redegjør nærmere for oppgavene til de enkelte 
styremedlemmene. 
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Det understrekes at styret står fritt til å engasjere de øvrige bandmedlemmene til 
prosjektoppgaver e.l. 
 
8.  Diverse 
Det var ikke kommet inn forslag til spesielle saker til dette punktet. 
Etter forslag fra avtroppende styre aksepterte forsamlingen at det tradisjonelle 
medlemsmøtet for friere diskusjon om bandets virksomhet legges til en av øvelsene 
nær sommerferien, samt at det avholdes et eget møte med full gjennomgang av CD-
prosjektet. 
 
 
 

25.3.09 Rolf (avtroppende sekretær)   
 


