
 
 

Styremøte 9. desember 

Tilstede: Tor, Pål, Torbjørn 
Fraværende: N/A 
Sted:  Pinsekirken, Ski 
Tidspunkt: 09.12.2017 12:45-13:15 
 
Agenda 
 
Thorstein Granly innvilget permisjon. 
Thorstein ba om permisjon fra 16.11.2017 og frem til start sommerferie 2018. Permisjon innvilget. 
 
Jenny Frøysa kommer inn som hans erstatter og er med frem til sommeren. 
 
Ekstra storbandcafé i april 
Vi har for lang periode frem til caféen lørdag 16. juni, og bør få inn en ren bandcafé en av de siste helgene i april. 
Pål sjekker med Rådhusteatret om datoene lør. 21. eller 28. april. Caféen skal være en ren bandcafé med bandets 
egne ressurser. 
 
Når referatet skrives, så har dette blitt til en Tuesday Night Big Band, en kveldscafé tirsdag 24. april. 
 
Jobb lørdag 3. februar er bekreftet 
Vi har fått bekreftet dansejobb lørdag 3. februar. Majken er med som vokalist. Jobben er i anledning et gullbryllup, 
og vi skal spille på Svettern, Kjeldsås. Mer detaljert info legges ut i terminlista så snart det foreligger. 
 
Monica Zetterlund Café 10.03 2018 – noter 
Alle aktuelle noter er nå kjøpt fra Roger Freundlich og mottatt fra Nes Storband. 2-3 arrangementer har vi i eget 
arkiv, samt at Biørn har et ekstra arrangement som skal brukes. Totalt blir det 17 eller 18 Monica Z-arrangementer. 
 
Høst-/julekonsert 01.12.2018 – status 
Antti Sarpila har ikke gitt noen ny lyd fra seg etter først henvendelse og svar tilbake. Vi må begynne å se oss om 
etter en annen hovedartist til 2018s hovedkonsert i Rådhusteatret. Datoen vi har fått reservert inntil videre er 
lørdag 1. desember. Årets erfaring med Silya viser at har vi en god nok artist så klarer vi å trekke fullt hus. Dette er 
dog ikke noe vi må ta for gitt. Det følger også med kostnader til noter med en konsert av et slikt format. 
 
Vi ser oss om etter en artist vi mener kan bidra til noe av det samme som Silya har bidratt med for 2017. Et større 
navn må det gjøres avtale med i starten av 2018. 
 
Styret tar gjerne forslag fra medlemmene – men ber om at forslag kommer så snart som mulig. 


