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Ski Storband 
Referat fra styremøte onsdag 6. juni 2007 
 
Til stede: Einar. Rolf, Stein, Tor og Biørn    
 
 
1.  Evaluering av Finland-tur 
Styret vurderte turen som «en sosial og musikalsk suksess». Hele opplegget funket 
meget bra uten gnisninger og tabber av noe slag. Vi har fått meget positive 
tilbakemeldinger fra våre innleide vikarer – Jon, Trond og Sebastian – og ikke minst 
fra Majken og medbragte ektefeller/samboere. Medansvarlig for opplegget, Tors 
bedre halvdel Tertu som også var med på bandets forrige finlandstur, sier at denne 
gjengen var ti ganger enklere å reise med. Vi har også fått flott skussmål fra lederen 
for Vuotalo Hall, som ønsker oss hjertelig tilbake når som helst. Styret tar denne 
meldingen alvorlig, og sysler allerede med planer om nok et finlandsbesøk. 

Økonomisk resulterte turen – som antatt på forhånd – i et underskudd som ble 
noe større enn ventet.  Tatt i betraktning at vi har flere godt betalte oppdrag foran oss, 
vurderer styret det likevel slik at turen var verdt hver krone. Den representerte i følge 
kunstnerisk leder et musikalsk høydepunkt for bandet «på veien mot nye høyder». 
Styret mener også at prestasjonen i Helsinki vil være med på å spre ryktene om 
bandets høye musikalske nivå, og dermed være et viktig bidrag til både å skaffe oss 
oppdrag og kunne satse på nye spennende prosjekt. 
 
Vedr. videre samarbeid med Majken: Kjemien mellom henne og bandet er nå så god 
at hun gjerne vil jobbe videre med oss, selv om perioden da vi hadde enerett på å være 
«hennes storband» formelt er over.  Vi beholder arrangementene hennes i vår mappe, 
og det er bl.a. kontakt mellom henne og Biørn om et besøk i Danmark. 
 
2.  Økonomisk rapport 
Som sagt gjorde finlandsturen et betydelig innhogg i bandets kontantbeholdning. 
Inkludert medlemsinnskuddet har vi nå kr. 22 000 på konto.  Vi kan imidlertid glede 
oss over overskudd på kr. 15 000 etter dansejobben på Holmenkollen Park Hotell og 
kr. 5 000 etter konserten på Mjær. Jobbene 15.6. og 21.6. vil gi en brutto inntekt på til 
sammen kr. 60 000, og i tillegg har vi en bryllupsjobb 25.8. til ca. kr. 20 000. Totalt 
sett er de økonomiske utsiktene for  
2. halvår dermed ganske gode, og vi trenger høyst sannsynlig ikke forgripe oss på 
medlemsinnskuddet.  
 
3.  Kommende oppgaver 
9. juni:   Ski kulturfestival 
15. juni:   Eventjobb på Fornebu 
21. juni: Eventjobb for Rittal, Langhus/Ski 
5. juli:  «Veldedighetsjobb» på Frambu 
17. august. Oslo Jazzfestival 
25. august: Dansejobb, Ekebergrestauranten (bryllup) 
18. november: Høstkonsert i Rådhusteatret, Ski med Kari Svendsen som solist 
 
NB! Noter at først øvelse før Oslo Jazzfestival er torsdag 2. august. 
Deretter er det øvelse tirsdag 7. og tirsdag 14.8.  Det er en viss mulighet for at øvelsen 
den 2.8. flyttes til f.eks. lørdag 11.8. 
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Styret kommer til å si nei til invitasjon til Big Band Battle med Ett Fett Storband og 
Romsås Storband 26. eller 27. oktober. Vår begrunnelse er at dette passer dårlig inn i 
vårt opplegg før høstkonserten, samt at vi har liten tro på at prosjektet vil trekke 
publikum og gi oss noe særlig PR eller inntekter. 
 
Planene om et prosjekt med musikk av gitarist Frode Kjekstad er foreløpig utsatt. 
Vi har fått avslag på første søknad om komponiststøtte, men vi fortsetter å søke. 
Prosjektet vil ikke bli gjennomført uten slik støtte. 
 
Som medlemmene vil se, har vi foreløpig få oppdrag i 2. halvår. Det er derfor ekstra 
viktig at vi gjør en best mulig figur på de jobbene vi har foran oss. Dette er det beste 
salgsarbeidet vi kan gjøre. God innsats fører etter all tidligere erfaring til flere 
oppdrag, og Ski Storband er allerede et band det snakkes om! 
 
 
4.  Nettsidene 
Styret viser til punktet i forrige referat om omleggingen av sidene. Denne er foreløpig 
noe forsinket. Foreløpig vil vi bare gjøre enkle endringer med hovedvekt på 
tekstinnhold og bildebruk. Vi vil i denne forbindelse forsøke å få til avtaler med 
samarbeidende musikere og gjesteartister om å presentere dette samarbeidet nærmere 
på sidene. Det gjelder bl.a. Majken.  
 
 
 
 
 
8.6.07 
Rolf 


