
1 

 

 
 

SKI STORBAND 
post@skistorband.no 

http://www.skistorband.no 
 

 
Referat fra styremøte 2. april 2008  
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Torbjørn Eide, Tor Grefsgård, Bjørn Johansen, Rolf Karlstrøm samt Biørn Barlo 
 
 
1. CD-prosjektet 
Styret gjennomgikk referatet fra prosjektgruppens første møte og vedlagt forslag til 
budsjett og mandat. Styrets tilbakemelding til gruppen samt forslag til justert mandat 
vil bli lagt ut på våre nettsider. Dersom finansiering etc. går i orden, tar vi peiling på å 
gå i studio i desember. 
 
2.  Kommende oppdrag 
a. Storbandtreff i Rådhusteatret 27. april 
Storbandtreffet er avlyst og evt ny dato foreløpig ikke fastsatt. 
Styret diskuterte hvordan Ski Storband for fremtiden prinsippielt skal forholde seg til 
invitasjoner til slike arrangementer og kom frem til følgende konklusjon: 
– Storbandtreff har liten musikalsk og kommersiell verdi. Publikum består stort sett 
av medlemmer i de andre deltakende storband med «pårørende», og det økonomiske 
utbyttet er magert. 
– Ski Storband vil vurdere slike invitasjoner fra gang til gang. Vi vil prioritere 
arrangementet med en kulturell appell utover nærmeste «fanklubb» samt 
arrangementer med et lokalt preg. 
 
b. Kulturfestivalen i Ski 7. juni 
Styret vurdere det slik at den tekniske og PR-messige delen av arrangementet må opp 
på et helt annet nivå når det gjelder storbandenes deltakelse, dersom det skal være 
aktuelt å melde seg på. Styret har formulert dette i et brev til arrangørene. 
Brevet kan leses på våre nettsider. Vi regner med at våre krav ikke vil bli innfridd i år,  
og at vi dermed kan stryke dette arrangementet fra terminlisten. 
 
c. Ny konsert med Kari Svendsen 
Vi er i kontakt med Kari om en evt reprise på Sunnås eller Radiumhospitalet. 
Rolf følger opp denne saken. Noen dato er foreløpig ikke fastsatt. 
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d.  Dansejobb, Ekebergrestauranten, 16. mai 
Kontakt med arrangør et opprettet. Bjørn J. og Biørn B. samkjører prosjektet og 
kommer med nærmere informasjon etterhvert. 
 
e.  Dansejobb, bryllyp 26. juli 
Vi har takket ja til jobben, da det ser ut til at vi skal klare å gjennomføre uten for 
mange vikarer. Slik det ser ut nå, blir det ingen øvelser på forhånd. Bandet vil i stedet 
forberede seg til jobben som en del av oppkjøringen til oppdraget 16. mai. Styret  
henstiller til medlemmene å øve på repertoaret i juni og juli. 
 
f. Dansejobb, bryllup 20. september 
Arrangøren ønsker seg primært et mindre band. Siden Ski Storband i øyeblikket ikke 
har noen slik kombinasjon å tilby, vil vi be dem om evt å kontakte «Biørn Barlos 
danseorkester». Jobben strykes fra terminlisten. 
 
3. Medlemssituasjonen 
a. Innvotering av nye medlemmer 
Det har vært en del uklarhet om rutinene for dette. Styret mener det er uheldig at nye 
medlemmer voteres inn av bandet i plenum og foreslår at det heretter skjer slik: 
– Den aktuelle seksjonen gir innstilling til musikalsk leder om en rekrutt er aktuell 
som fast medlem. 
– Musikalsk leder sier ja eller nei i samråd med seksjonsleder og meddeler dette til 
styret. 
– Styret gir den formelle beskjeden til det nye medlemmet. Dette skal skje skriftlig. 
– Normal prøvetid før evt melding om fast medlemsskap skal ikke være lengre enn 3 
måneder. 
 
b. 1. trompet: 
Styret tar Einars ønske om avlastning alvorlig. Vi går inn for en stand-by avtale med 
en kompetent, betalt avlaster, som Einar kan innkalle når han mener han har behov for 
det. Styret ser Gunnar «Svinet» Andersen som et mulig alternativ, men overlater til 
Einar å velge en kollega han mener han kan samarbeide godt med. 
Styret vedtok samtidig å ta Sverre Otto Karlsen opp som fast medlem av bandet. 
Sverre kan også fylle jobben som avlaster for Einar på låter hvor Einar i samråd med 
musikalsk leder finner at dette er en forsvarlig løsning. 
 
c.  3. trombone: 
Etter et par prøver blir Linda Berntsen vurdert som en god kandidat til fast plass både 
internt i tromboneseksjonen og av musikalsk leder. Vi har imidlertid forpliktet oss til 
også å prøve en annen kandidat, formidlet av Endre. I tillegg må vi få avklart med 
Roar hvordan han ser på muligheten for å komme tilbake som fast musiker. Hvis det i 
øyeblikket ikke er aktuelt å gi Linda fast medlemsskap, mener styret det er aktuelt å 
inngå en stand-by avtale med henne, jfr. punkt 3b. 
 
d. Gitar: 
Styret og musikalsk leder har besluttet at Endre tas opp som fast medlem fra høsten 
2008.  Vi har fått tydelige signaler fra kompet forøvrig om at de også går inn for dette. 
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e.  Bass: 
Både musikalsk leder og kompet forøvrig er godt fornøyd med Hallvard så langt. 
Styret mener imidlertid at han bør få enda litt tid på seg til å blir kjent med bandet før 
han evt tilbys fast medlemsskap. 
 
f.  Saxerekka: 
Styret har fått en henvendelse fra Harald Opheim om at han ønsker å forlate Eidsvoll 
Storband og evt kan tenke seg en plass i Ski SB. Det er foreløpig ingen ledig plass i 
saxerekka, men Harald kan evt tilbys en stand-by avtale. Det finnes imidlertid også 
andre kandidater til en slik avtale som f eks Trond Lie, Kjell Bernt Kalland og Lars 
Christian Nordby (i Ski Janitsjar). Det hører med i bildet at Pål ikke har status som 
faste, betalende medlemmer. Styret vil inntil videre se situasjonen an. Harald Opheim 
vil få en orientering om dette. 
 
 
4.  Henvendelser etc på vegne av bandet (tjenestevei) 
Det har vært en del uklarhet om dette spørsmålet. Styret har besluttet følgende: 
– Hverken prosjektledere eller menige medlemmer har anledning til å sende 
henvendelser etc. på bandets vegne uten etter avtale med styret. Hvis ikke annet er 
besluttet gjennom gitt mandat e.l., skal alle skriftlige henvendelser forelegges og 
signeres av styrets formann. 
 
 
5. Diverse 
5.1  Salg 
– Tor har konferert med Ørnulf om et dansearrangement i samarbeid med 
gammeldansmiljøet i Ski. Vi går ikke videre med dette, da den andre parten ikke har 
anledning til å bidra praktisk til arrangementet. Styret vil jobbe videre med andre 
ideer til inntektsbringende arrangementer i egen regi. Her er noen av ideene: 
• Big Band Dancing, stikkord smoking og middag. 
• Gjenoppfriskning av samarrangement med kjent danseband, kfr. Jon Petter. 
• Venners venner-fest etter modell av arrangementene til det tidligere Ski Storbands 
Venner. 
• Tilbud til eventbyråer; fortrinnsvis pakker bestående av Ski Storband pluss 
gjesteartist (Majken, Bjørn Erdal, Kari Svendsen, Knut Borge, Tine Skolmen m fl). 
• Utlodding av Ski Storband. 
• Salgsaktivitet rettet mot bedrifter i Ski. 
• Oppfølging av henvendelser til Operaen og Nationaltheatret. 
Det bør utpekes prosjektledere/grupper for de mest aktuelle av disse ideene. 
 
5.2 Økonomi 
Bandet har i øyeblikket en meget anstrengt økonomi. Det ble besluttet at økonomien 
skal være hovedtema på neste styremøte. 
 
Neste styremøte ble berammet til onsdag 7. mai og skal holdes hos Tor. 
 
 
3.4.08 
Rolf 


