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REFERAT FRA ÅRSMØTE 14. FEBRUAR 2012

Til stede: (12)
Linda Berntsen, Rune Bryn, Hallvard Gjøstein, Tor Grefsgård, Fredrik Frantsen Gusdal, 
Vegard Kvamme Holum, Einar Jemtland, Kristian Johannessen, Rolf Karlstrøm, Ørnulf 
Thorsen, Nina Trulsrud og Pål Vinland.

Fravær: (6)
Torbjørn Eide, Endre Engebretsen, Fritz Hunstad, Hanne Gundersveen, Inge Handagard 
og Odd Pettersen.

Åpning, konstituering og godkjenning av innkallingen
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Med 12 (2/3) av bandets medlemmer til stede 
ble det fastslått at årsmøtet var beslutningsdyktig.

Valg av ordstyrer og referent
Fredrik (styrets leder) ble valgt til ordstyrer og Rolf til referent.

Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
Årsberetningen ble godkjent med følgende kommentarer:

– Til punkt 1, Styrets arbeid, Hovedfokus, punkt 3: 
Formuleringen "svært mange utskiftninger" må modereres.
Det var en del kommentarer til bruk av vikarer, og styret ble bedt om at
vikarinstruksen tas opp til behandling og at rutinene klargjøres på ny overfor medlemmene 
(se også neste punkt).

– Til punkt 2, Musikalsk leder:
Til Biørns ønsker om å bli mindre involvert i administrativt arbeid: 
Årsmøtet ba styret om at Biørns rolle i valg av vikarer presiseres tydeligere
i vikarinstruksen. Det må fremgå klart i hvilke sammenhenger musikalsk leder skal 
involveres.
Musikalsk leders rolle i planlegging av konserter og administrativt arbeid for øvrig må også 
defineres tydeligere. Se Organisasjonsoversikt under Generell informasjon/Diverse på 
hjemmesidene, som presiserer hva som er styremedlemmenes og musikalsk leders 
oppgaver.

– Til punkt 3, Aktiviteter: 
Omtale av høstkonserten ("Kjell-kveld") er uteglemt og bes tatt inn. 
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– Til punkt 5: Økonomi
Det ble kommentert at bidrag fra enkeltmedlemmer som fører til reduserte kostnader burde 
med i dette avsnittet; f.eks. at Pål har donert flere arrangementer til bandet og at Torbjørn 
og Stig (tidl. medlem og æresmedlem) donerte sine honorarer fra Thingnæs-prosjektet til 
bandet.

Gjennomgang og godkjenning av regnskap og budsjett

Regnskap
I Torbjørns fravær ble regnskapet gjennomgått av Einar.
Det var ingen formelle kommentarer til regnskapet, som dermed ble godkjent.
Årsresultatet på minus kr. 7102,- ble tatt til etterretning.
Andre kommentarer:
– Bandet hadde i 2011 lavere vikarkostnader på øvelsene enn tidligere; hovedsaklig pga at 
Vegard er kommet inn som fast medlem av trompetrekka i stedet for Geir. Det er ønskelig 
at bruken av betalte vikarer fortsatt begrenses.
– Vi tjente bra på dansejobbene på Plaza (tannlegene) og Highland (Geilo).
På tross av relativt god publikumsoppslutning tjente vi for lite på desemberkonserten, 
hovedsaklig pga at Rådhusteatret tar seg godt betalt for sine tjenester. 
Øvrige konserter gikk som forventet, idet bandet ikke har høyere ambisjoner for slike 
arrangementer enn å komme fra det uten underskudd.

Budsjett
Det eneste sikre i budsjettet er utgiftssiden. For evt. å kunne redusere utgiftene ble styret 
bedt om å inngå forhandlinger med Biørn om en annen form for honorering ved 
klubbjobber o.l. enn ved mer kommersielle jobber (dans/-event).
Det ble samtidig pekt på at bandet ikke trenger mer enn ett oppdrag til i samme kategori 
som Plaza- og Highland-jobbene for at regnskapet skal gå i pluss.
En fortsatt usikker inntektsside gjør det likevel nødvendig at medlemmene bidrar til å 
dekke deler av bandets løpende driftsutgifter ved å betale medlemsinnskudd/kontingent.

Valg av styre
Linda gikk ut av styret. Hun har gjort en strålende jobb både i forbindelse med bandets 
konserter, sosiale sammenkomster og ikke minst i arbeidet med å skaffe oss nye 
øvelseslokaler – og hun fikk velfortjent applaus for sitt arbeid.
Torbjørn og Fredrik tok gjenvalg.
Pål og Kristian ble valgt inn som nye styremedlemmer.
Det nye styret konstituerer seg selv.

Godkjenning av nye æresmedlemmer
Tord Skonnord ble utnevnt til æresmedlem under desemberkonserten.
Siden dette valget ikke var foretatt i formelle former, ble det tatt opp og godkjent på 
årsmøtet.

Redegjørelse, avstemming og evt. fastsettelse av medlemskontingent
Som nevnt under Budsjett er det nødvendig – for å sikre dekning av bandets løpende 
driftsutgifter – at medlemmene betaler for å være med i Ski Storband.
– Det ble vedtatt at samtlige medlemmer i 2012 skal betale en kontingent på 
kr. 1500,- per år eller kr. 750,- per halvår.  
– Studenter og skoleelever uten fast inntekt skal betale 50% av vanlig årskontingent, dvs. 
kr. 750,- pr. år eller kr. 375,- pr. halvår. 



De som evt. ikke er villige til å betale kontingent, skal heller ikke kunne stå som 
medlemmer av bandet. Det innebærer at de selv må dekke utgifter de påfører bandet, 
f.eks. til vikar ved fravær på øvelser og jobber.

Innbetalt medlemsinnskudd pr. 31.2.2012 var på kr. 31 500. Medlemsinnskuddet skal i 
prinsippet stå på konto som en buffer og kun benyttes til dekning av driftsutgifter når dette 
er absolutt nødvendig. Ca. 50% av innbetalt beløp pr. 31.12. var benyttet på denne måten. 
Ved etterbetalinger i januar 2012 var det totalt innbetalt kr. 39 000 i medlemsinnskudd for 
2011.

Plateprosjektet skal fortsatt holdes utenfor bandets øvrige regnskap og først gjøres opp 
når salget av plater er avsluttet.

Evt. innkomne saker
– Det ble stilt spørsmål om oppbevaring og vedlikehold av bandets tekniske utstyr og 
notearkiv. Svaret fra styret var at dette er under kontroll. Einar har ansvar for oppbevaring 
og håndtering av notearkivet. Fredrik har ansvar for teknisk utstyr. Det er planlagt en del 
nye innkjøp i løpet av 2012; kabler, mikrofoner og stativ til høyttalere er prioritert.
– Styret ble bedt om å få fortgang i digitaliseringen av notearkivet. Dette kan skje ved å 
sett bort jobben (evt. til den vernede bedriften ILAS på Lambertseter) og/eller ved å fordele 
den på de medlemmene som melder seg frivillig.

27.2.2012
Rolf


