
Referat fra styremøte 21. november 2010 
Til stede (i alfabetisk rekkefølge): Linda Berntsen, Torbjørn Eide, Fredrik Frantsen Gusdal 

samt Biørn Barlo. 

 

1. Konstituering 
Styret har konstituert seg med følgende funksjoner: 

Fredrik: leder 

Torbjørn: økonomiansvarlig 

Linda: sekretær 

 

2. Økonomi/Markedsføring 

Innbetaling av medlemsinnskudd 

Einar sørger for dette på best egnet måte 

 

Søknad om KOMP-støtte 

Søknad i forbindelse med Øhmann-prosjektet er sendt. Vi har bedt om støtte på kr. 12.000,- 

for instruksjon på seminar. 

 

Søknad om støtte fra Stiftelsen Nordox Industrier 

Linda sender inn søknad i år som i de to foregående årene.  

 

Markedsføringsansvarlig 

Vi trenger en person som kan ta ansvar for markedsføringen av bandet for å skaffe flere 

betalte jobber. Hvem har jubileum? Nyåpning av hoteller?  

Styret snakker med foreslått person og inviterer vedkommende med på neste styremøte. 

 

3. Øvelseslokale 
 

Grunnskolene 

Alle grunnskoler i Oppegård kommune har vært kontaktet uten hell. Alle har svart med at de 

dessverre ikke har kapasitet. Det samme gjelder for Kolben. 

 

 

Trollåsveien 4 

Linda har vært i kontakt med gårdeier i Trollåsveien 4 for å få låne kantinen i bygget. Pga. 

treningssenteret som er åpent til kl. 22 kan det være mulighet for dette. Avventer svar med 

beskjed om evt. pris for leie. 

 



Mastemyr Hotell 

Linda skal også forespørre Mastemyr Hotell om det kan være en mulighet for å inngå et 

samarbeid her. Vi har ved en tidligere anledning spilt for dem og mulighetene for å arrangere 

en ”danseaften” er absolutt til stede. 

 

 

4. Besetningssituasjon 
 

Trompet: 2. og 4. trompetere er satt inn på prøve. Vegard på 2. og Kristian (?) på 4.  

 

Sax: Vikariatet til Hanne på sax må avklares med tanke på hvor lenge Jon Petter blir borte. 

 

Komp: Vi mangler vikar for Endre og har dessverre ingen konkrete alternativer pr. i dag. 

 

5. Fremtidige prosjekter 
 

Konsert i mars? 

Bandet har ingen planlagte aktiviteter før 29/5. Kan vi få til en latin-konsert før neste 

prosjekt? Linda sjekker om dette kan være en ting å ta med Mastemyr Hotell. 

Øhmann-prosjektet 29/5 

Kostnadene i forbindelse med denne konserten må avklares før vi kan bekrefte til Øhmann at 

vi ønsker dette. Fredrik sjekker opp dette og lager et budsjett. 

 

Oslo Jazzfestival/BABB 

Vi har fått positive signaler om konsert med BABB på OJF. Styret mener at festivalen kan 

spytte inn litt mer enn minstesatsen da vi tross alt tar med oss et ekstra storband fra Danmark. 

Det er planlagt to konserter med BABB; ett i Saras Telt og ett ute ved Rådhusteatret. 

BABB har med seg en kvinnelig vokalist som visstnok ble nummer to i Idol eller X-faktor. 

Styret synes det hadde vært show å prøve og få med en tilsvarende vokalist, da av det 

mannlige slaget. 

Fredrik undersøker om det er mulig å få med Bjørn Johan Muri.  

Linda snakker også med Mastemyr Hotell om en avtale på billige rom. 

 

Høsten 2011 

Mulig dansejobb for Bryn Vel i november. Torbjørn følger opp denne da vi er i konkurranse 

med en del andre storband. Her bør vi kanskje toppe tilbudet med å få tak i en anerkjent 

vokalist for å skille oss ut fra mengden. Åge Sten Nilsen? 

 

Dansejobb 21. oktober for Kjeveortopedisk Forening er bekreftet! 

 

 



4. Diverse 

Arkivar 

Biørn savner en fast arkivarfunksjon. Han gjør i dag en del arkiveringsjobber han ikke ser 

som en del av sin stilling. I dag er arkivet delt mellom Einar og Ørnulf, men det er ikke 

fastsatt noen rutine for hvem som gjør hva. Einar foreslås å være ansvarlig inntil vi finner en 

permanent løsning for egnet sted for arkiv. 

 


