
 

 

Styrereferat 09.04.2013 

Tilstede: Pål Vinland, Tor Grefsgård, Torbjørn Eide, Biørn Barlo, Einar Jemtland 

og Kristian Johannessen. 

 

Status Eric Alexander og Frode Kjekstad 

Det musikalske er godkjent fra Eric Alexander. 

Billett fra New York til Oslo er kjøpt. Eric skal videre til Spania så billetten videre vil bli 

mye billigere.  

Kasserer Einar søker om støtte fra Norsk Jazzforum. Det har også kommet en ny 

støtteordning som vi vil benytte oss av ang. innkjøp av arr osv.  

Budsjettet ble fremlagt av kasserer Einar. Jan Olav Renvåg vil tre inn som bassvikar 

for Hallvard på konserten i Kolben. Det vil derfor bli en ekstra kostnad her som Einar 

vil legge inn i et revidert budsjett.  

Det vil være gruppeprøver/samspill på lørdag på Kontra kulturskole i Ski (nybygg), og 

samspill på søndagen muligens i kantina i Trollåsveien. Pål forhører seg med Linda.   

En av seminardagene vil være med alle vikarene!  

Stein trekker seg – det vil ikke bli innhentet noen ny, og det vil derfor være 4 

tromboner på prosjektet.  

 

Fravær – vikarer 

Styret vil igjen påpeke betydningen av vedtatte vikarinstruks og spesielt punktet om 

at fravær alltid skal gis skriftlig  

- og at dette også gjelder selv om vikar er skaffet. 

 

Musikalsk leder og styret er avhengig av skriftlig beskjed for best mulig planlegging 

av øvelser og aktiviteter. Ski Storbands vikarintruks finnes under  

“Generell informasjon – diverse” på intern-webben. 
 

Erik Halvorsen vil gå inn som vikar for Vegard Holum på 2. trompet på 

storbandcaféen.  



Steinar Ask vil bli forespurt om å vikariere for Tor Anders Nygaard på 3. trompet på 

storbandcaféen.    

 

Status høst-julekonsert 2013 

Biørn jobber videre med produksjonsarbeid for denne konserten med formål om å få 

til engasjement og kunstneriske løsninger for artistene Bodil Niska (tenorsax) 

og Majken Christiansen (vokal). 

 

Vokalist Carl-Henrik Nilsen 

Ski Storband har mottatt en henvendelse fra vokalist Carl-Henrik Nilsen som ønsker 

å synge med oss. Det lå vedlagte opptak som virket interessante.  

Dersom det skulle bli aktuelt ser vi for oss et prøveprosjekt med Paul Anka stoff på 

en av storbandcaféene (september, januar/februar)  

 

Plakat for storbandcaféen og vårkonsertene 

Linda produserer og oversender plakater for begge prosjektene.  

Det har oppstått noen misforståelser, og Pål vil kontakte Linda for å ordne opp i 

disse.  

 

PR mot storbandcaféen 

Pål oversender bilder til ØB, Amta, Smålenene og andre lokalaviser i området. Der vil 

det også vedlegges noen linjer om caféen.  

Kristian har opprettet arrangement for caféen, og tre ulike arrangement for 

vårkonsertene på Facebook. DET ER VIKITG AT ALLE INVITERER VENNER, OG 

HJELPER TIL MED Å SPRE ARRANGEMENTENE!  

Tor har vært i kontakt med Ole Endresen (ØB) og han vil lage en forhåndsomtale i 

ØB.  

 

Kolbotn 16.04.2013 

Kristian Johannessen 


