
Styremøte 06. 12. 2011 
 
Til stede: Linda Berntsen, Torbjørn Eide, Fredrik Gusdal samt Biørn Barlo 
 

Aktiviteter 

Oppsummering høstkonserten – Minnekonsert for Kjell Norman-Pedersen 
Økonomi: 
Det ser ut til at det var mellom 250-300 betalende til konserten. Dette skulle tilsi 
et godt overskudd til bandet. Vi avventer endelige tall fra Rådhusteatret. 
 
Fravær og vikariering: 
Hva kan vi gjøre for å hindre at det blir for mye fravær og vikarer i 
oppkjøringsperioden til en konsert? 
Denne gangen ble det for  mange vikarer, både planlagte og uventede. Dette 
skaper uro i rekkene og påvirker hele bandet. 
 

Spillejobb på nyttårsaften 
Vikarer:  
Trompet: Kim Koffeldt, Andreas Løvold samt Tron Syversen (ekstra) 
Sax: Jon Bakkelund 
Uavklarte vikarer: Gitar 
 

Årsmøte 14. Februar 
Vi tar årsmøte først og medlemsmøte etterpå 
 

Eventen med Numme 
Pga. Mangel på bankgaranti fra arrangøren (Lene Kristiansen) har Nummes 
management valgt å trekke ham ut av konseptet. Kopperud mener at vi 
fremdeles kan holde showet på hotellet hvis hotellet selv kan stille garanti. Vi 
avventer dette nærmere.  
  

Vårkonsert med Randy Johnston 
Randy har bekreftet at han kommer andre uken i mai. 
Vi avventer endelig avklaring på eksakt sum Randy skal ha for disse konsertene.  
 
Mulige datoer for konserter: 

 Lancelot i Asker: torsdag 10/5 
 Ønsker en gig: Fredag 11/5 eller lørdag 12/5. Vi sender ut en liten 

salgsfolder til forskjellige jazzklubber og hører om noen har lyst til å 
booke oss. Linda lager folder 

 Rådhusteatret: søndag 13/5 (booket). Her bør vi ha et samarbeid med 
jazzklubben i Ski. Biørn snakker med Bård Melhus 

 



Høstkonsert  
Fredrik sjekker med Rådhusteatret om å holde av datoene 24 og 25 november 
samt og å komme med i aktivitetsoversikten. 

Vi reserverer  helgen 17-18 november for seminar. 

 

Diverse 

Retroprosjekt 
Forslag fra Tor etter innspill fra Marte Skrikerud på Rådhusteatret om å ha et 
prosjekt på retrodans for en del ungdomslag. 

Styret er positive til ideen og ser gjerne at dette  blir utredet nærmere 

Vokalist 
Biørn tar kontakt med Benedicte Barra  for evt.  en prøvesynging med bandet. 


