
 

 

Styrereferat 15.04.12 

Tilstede: Fredrik Gusdal, Torbjørn Eide, Pål Vinland, Biørn Barlo, Kristian 

Johannessen. 

 

Randy Johnston 

Promoplakaten og “hovedplakaten” er ferdigstilte. Fredrik sender promoplakat til 

aktuelle spillesteder. Det har lenge vært forsøkt å skaffe et spillested nr. 2, og Pål har 

forhørt seg rundt på ulike klubber. Biørn hadde mottatt forslag fra Frode Kjekstad om 

at kanskje var en mulighet til å spille på Stortorvet Gjestgiveri. Pål sjekker dette 

nærmere med Stortorvet Gjestgiveri.  

Det kom tilbakemelding om at det har vært mangel på pådriv mot konserten fra 

styret, dette blir gjenopptatt på evalueringen etter konserten.  

 

Bryllupsjobben i Hokksund 

Jobben er ferdig booket, og Torbjørn vil sende kontrakt i løpet av de nærmeste 

dagene. Torbjørn følger opp og vil legge ut info på hjemmesiden. 

Biørn avtaler nærmere med Majken.  

 

Miss Fitz 

Biørn har fått vite at Egil Kopperud har begynt å gå ut bredt til flere storband med 

Miss Fitz. Dermed kan Ski Storband miste eksklusiviteten som er tenkt med Miss 

Fitz, liknende den som er med Maiken. Biørn avventer videre svar fra Egil Kopperud.  

 

Julekonserten 

Rådhusteateret er booket 24+25 november. Det er forestilt å ha to show med både 

Yngvar Numme og Miss Fitz. Biørn har forhørt seg med Egil Kopperud, som stiller 

seg positiv til opplegget. Pål og Torbjørn former en arbeidsgruppe som begynner 

planlegging mot konserten.  

 



Nyttårsjobb Geilo 

Styret har mottatt ønske direkte fra Thon Hotell Highland på Geilo om å komme 

tilbake til nyttår. Det er ønsket å spille både lille-nyttårsaften og nyttårsaften. Styret 

stiller seg positive, og Fredrik sender kontrakt i løpet av kort tid. Kontrakten vil da 

være mellom Ski Storband og hotellet direkte, altså ingen eventbyrå som 

mellomledd. Ønsket fra hotellet er at storbandet spiller musikalmusikk eller liknende 

på lille-nyttårsaften, og at vi kjører liknende opplegg fra i fjor på nyttårsaften. Fredrik 

sjekker nærmere med hotellet om “showet” lille-nyttårsaften, og styret jobber med å 

finne artister som kan være interessante. Benedikte Barra (drevet med musicals blant 

annet i Liverpool, London, Colorline etc.) og Miss Fitz er blant annet foreslått.   

 

Fraværsmelding 

Det vil bli omarbeidet nye rutiner ved fravær. Tobben oppdaterer vikarinstruks på 

hjemmesiden. Det vil bli utnevnt en vara-gruppeleder i alle seksjoner. Rutiner ved 

fravær er: Det meldes skriftlig til gruppeleder (evt. vara-gruppeleder) om fravær, 

gruppeleder melder videre til musikalsk leder.  

 

Musikalsk leders arbeidsforhold 

I tråd med signaler fra årsmøtet ble musikalsk leders arbeidsvilkår og godtgjøring 

drøftet. Saken vil følges opp av styret og musikalsk leder fra høsten av mht. 

arbeidskontrakt og honorarnivå.  

 

Div.     

Det har kommet forslag om å få til et diskusjonsforum på hjemmesiden både for 

styret og medlemmene. Torbjørn vil sjekke dette nærmere. Det har også kommet inn 

forslag om en medlemsundersøkelse, og styret vil drøfte dette nærmere.         

 

Kolbotn 22.04.12 

Kristian Johannessen 

 


