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REFERAT FRA ÅRSMØTET 29.01.2013 
 

Til stede: (14 stemmeberettigede) 
Linda Berntsen, Rune Bryn, Torbjørn Eide, Fritz Hunstad, Tor Grefsgård, 
Hanne Gundersveen, Fredrik Frantsen Gusdal, Vegard Kvamme Holum, 
Einar Jemtland, Kristian Johannessen, Rolf Karlstrøm, Tor Anders Nygård, 
Nina Trulsrud og Pål Vinland samt Vegard Hammer (på prøve). 
 
Fravær: (2 stemmeberettigede) 
Hallvard Gjøstein og Odd Pettersen samt Fredrik Karwowski (på prøve). 

 
 
Åpning, konstituering og godkjenning av innkallingen 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Med 14 av bandets faste 
medlemmer til stede var årsmøtet beslutningsdyktig. 
 
Valg av ordstyrer og referent 
Nina ble valgt til ordstyrer og Rolf til referent. 
 
Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 
Årsberetningen ble godkjent med følgende kommentarer: 
I punkt 5. Økonomi må oppgitt overskudd på kr. 37 591,- justeres. 
Einar kommer med nytt beløp. Einars tittel ble samtidig korrigert fra 
regnskapsfører til kasserer. 
 
Gjennomgang og godkjenning av regnskap og budsjett 
 
Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av Einar, som konkluderte med at 2012 
økonomisk sett var et av de bedre årene på lenge.  
Det var ingen formelle kommentarer til regnskapet, som dermed ble godkjent. 
 
 
 
 
Budsjett 
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Det eneste sikre i budsjettet er utgiftssiden. Med justering for regulert honorar 
til musikalsk leder ligger bandets faste årlige utgifter på ca. kr. 70 000.  For å 
dekke opp dette trenger bandet 3 godt betalte dansejobber samt å unngå 
underskudd på konsertvirksomheten. (Foruten 3-4 konserter med Eric 
Alexander i mai, er det planlagt høstkonsert med Majken Christiansen og 
Bodil Niska samt  3 "jazzkafeer" i Rådhusteatrets foyer; se Innkomne saker.) 
 
Valg av styre 
Det sittende styret tok gjenvalgt. Tor ble innvalgt som 4. styremedlem. 
Styret består dermed av Pål, Torbjørn, Kristian og Tor. Styret konstituerer seg 
selv (fordeler verv). 
 
Godkjenning av nye æresmedlemmer 
Ørnulf Thorsen ble som foreslått utnevnt til nytt æresmedlem. 
 
Fastsettelse av medlemskontingent 
For å sikre dekning av bandets løpende driftsutgifter ble det som foreslått 
vedtatt en kontingent på kr. 1000,- per halvår. Studenter og skoleelever 
betaler halv kontingent, dvs. kr. 500,- pr. halvår. 
Kontingent for vårhalvåret skal innbetales innen 20.2. og for høsthalvåret 
innen 20.9. 
 
Annet 
 
Medlemsinnskuddet 
Tidligere innbetalt medlemsinnskudd på kr. 40 500, som skulle være en 
økonomisk buffer for bandet, ble av kasserer foreslått omdefinert til innbetalt 
kontingent. Forslaget ble godkjent ved håndsopprekning. Beløpet blir  
strøket som gjeldspost og tilbakeført annen kapital (inntektsført tidligere år). 
 
Plateprosjektet 
Plateprosjektet, som er holdt utenfor bandets øvrige regnskap, ble av 
kasserer foreslått oppgjort. Tilbakebetaling av innskutte beløp avtales av 
kasserer med hver enkelt innskyter. 
 
Innkomne saker 
Pål informerte om at han arbeider med en avtale med Rådhusteatrer om at 
bandet arrangerer jazzkafé i foyeren tre ganger i 2013. Han fikk årsmøtets 
godkjennelse på å forhandle frem en slik avtale. 
 
 
 
31.1.2013 
Rolf 


