
  

 

Styrereferat 20.08.2013 

Tilstede: Pål Vinland (styreleder), Torbjørn Eide 

(styremedlem/økonomiansvarlig), Tor Grefsgård (styremedlem), Biørn Barlo 

(musikalsk leder) og Kristian Johannessen (styremedlem/referent) 

 

Vedr vedtak om mediepolicy, jfr referat av 6.8. 

Vi var litt raske med å vedta mediepolicyen i forrige styremøte, og har opphevet 

vedtaket etter en ekstra gjennomlesing av dokumentet. Styret vil bl.a. ta kontakt med 

MFO for avklaringer av deler av innholdet. Endelig mediepolicy vil, når den er ferdig 

behandlet og vedtatt av styret, bli publisert på internweb’n. 

21. september - storbandcafé 

Rune har ikke anledning til å være med oss på storbandcaféen, så vi trenger en 

trommevikar. Dette må bli gjort så billig som mulig. Vikar bør være med på to øvelser 

før konserten. Hvem som blir vikar, vil Rune og Biørn bli enige om.  

Pål har vært i kontakt med Refsdal i Ski kommune, som kan si at det egentlig ikke blir 

gitt noen underskuddsgaranti for voksne. Derfor har vi vært heldige når vi har fått det! 

Biørn har som alltid lagt ut informasjon om aktuelt repertoar på internweb’n på siden 

Be prepared!, samt at han nærmere konserten legger ut endelig settliste på siden On 

the Menu. 

 

7. november – Oslo Handelskammer 

Vi har samme avtale ang. dansejobben for Oslo Handelskammer 7. november. Det 

eneste som er forskjellig er at vi i år skal spille på Fornebu.  

 

23. november høst/julekonsert 

Majken Christiansen har holdt av datoen, og det er ønskelig at vi får en skriftlig avtale 

ang. honorar osv. Torbjørn følger opp dette.  

Biørn fortsetter og prøve å få med Bodil Niska, og har fått en frist for å avklare med 

henne til caféen, altså rundt 21. september.  



 

19 desember – konsert med Majken (Asker Jazzklubb) 

Majken Christiansens Trio har ikke anledning til å stille på Majkens faste julespilling. 

Derfor har Ski Storband fått en muntlig forespørsel om vi er interesserte i å bli med 

henne.  

Styret er i utgangspunktet positive, men Pål vil sende ut en mail/sms for å høre om 

bandets medlemmer har anledning.  

Det er en ypperlig mulighet, da vi skal ha med oss Majken på julekonserten og evt. 

nyttårsjobben på Geilo. Vi kan da kombinere stoff fra alle de tre arrangementene.  

 

2. februar – Frode Thingnæs hyllest 

Marianne Mørk (enke etter Frode Thingnæs) er positiv til at Biørn er musikalsk leder 

for konserten. Biørn vil samarbeide med Marianne Mørk og Magnus Thingnæs om 

det musikalske opplegget for konserten. 

Dette vil være noe Ski Storband økonomisk går i null med – ingen inntekt, men heller 

ingen utgift!  

Mulig dette blir en årlig tradisjon med forskjellige storband, og det er flott at Ski 

Storband blir forespurt først! 

Pål og Biørn skal i møte med Ski Kommune, Marianne og Magnus i løpet av 

september for å sette i gang generell planlegging av konserten. Konsertprosjektet 

ledes av Ski Kommune.  

 

Nordisk storbandtreff 2014 

Tor orienterte litt ang. planene til Foreningen Norden Ski.  

Dette vil mest sannsynligvis bli gjennomført på høsten 2014.  

Foreningen Norden Ski søker støtte, det vil altså ikke være noen økonomisk risiko for 

Ski Storband å være med på arrangementet.  

Kanskje en glimrende mulighet til å ha med oss Frode Kjekstad og Eric Alexander?  

 

 

 



 

Annet 

Det vil ikke bli gjennomført noe nytt prosjekt med Frode Kjekstad og Eric Alexander i 

februar neste år pga. hyllestkonserten til Frode Thingnæs. Pål orienterer dem og de 

aktuelle spillestedene vi har kontaktet.  

 

Det er under vurdering å gjennomføre 2 storbandcaféer i vårhalvåret 2014, i stedet 

for vårkonsert. Datoer for disse caféene vil vi komme tilbake til når aktuelle datoer er 

avklart med Ski Kommune og Rådhusteateret. Vi fortsetter arbeidet med å få med 

oss lokale innslag av talenter fra Ski og omegn på cafékonsertene. Styret kommer 

tilbake med mer om aktiviteter i vårhalvåret. 

   

Kolbotn 26.08.2013 

Kristian Johannessen 


