
Referat fra styremøte 19. juli 2011 
Til stede (i alfabetisk rekkefølge): Linda Berntsen, Torbjørn Eide, Fredrik Frantsen Gusdal 

samt Biørn Barlo (fom. pkt. 2). 

 

1. Økonomi 
 

Honorar i forbindelse med Frode Thingnæs-konserten 

Stig Adolfsen har donert sitt honorar til bandet. Styret oppfordrer de andre til å gjør det 

samme. 

Innbetaling av medlemsinnskudd 

Bandet trenger kapital. Styret foreslår at det settes inn nye 1.500,- i medlemsinnskudd (lån) 

fra medlemmene. Det sendes ut en email til alle med info om dette. Hvis noen krever et 

medlemsmøte vil styret etterkomme ønsket. 

 

Sponsorer 

Thon: Styret forfatter et brev med presentasjon av bandet og appell for å støtte oss. 

Skonnord: Styret forfatter et brev til Tord med spørsmål om han kan ettergi det han har 

utestående fra CD-prosjektet. Det vil også bli forespurt om han kan være med å sponse de  

5000-6000 bandet trenger som egenandel til innkjøp av lydutstyr. 

 

CD-prosjektet 

Styret ønsker at vi avslutter dette prosjektet innen neste årsmøte 

 

2. Oslo Jazzfestival 
Kontrakt fra OJF er mottatt. Styret ønsker kun én kontrakt med ett honorar. Fredrik snakker 

med Rolf om dette. 

Punkt som omhandler opptreden i Oslo og omegn MÅ avklares med OJF. 

Vi avventer pressestoff til detaljer rundt kontrakten er avklart. 

Vi ønsker ikke å promotere så mye rundt konserten på OJF, men heller satse på å få publikum 

til Mastemyr Hotell. 

 

 

3. Konsert på Mastemyr Hotell 
BABB ankommer 17.00-17-30 

BABB må ta med egne stativer og lys 

Konsertstart kl. 20.00 

Rigg kl. 16.00 

Linda sjekker opp med hotellet hvordan vi gjør med mat på fredagen. Kan de lage noe pizza 

til oss? 



Det må sjekkes med OJF hvordan det er med transport av BABB til sentrum. Kan de få 

transport av festivalen eller finnes det et egnet sted for bussen å parkere? 

 

4. Julekonsert 
Tribute to Kjell Normann Pedersen. 

Prosjektorganisering må avklares 

 

5. Skifestivalen 27. august 
Styret har ikke fått svar ang. finansiering av våre kostnader. Vi holder den av i terminlisten. 

 


