
 

 

Styrereferat 12.06.2012 

Tilstede: Fredrik Gusdal, Torbjørn Eide, Biørn Barlo, Kristian Johannessen. 

Forfall: Pål Vinland  

 

Miss Fitz 

Det blir øvelse med Miss Fitz 01.09. Jentene er da i landet og har mulighet.  

Biørn har ikke hørt noe nytt om storbandfestivalen på Romerike 13.10. Det står 

fremdeles på plakaten deres at Miss Fitz skal opptre med storband. Biørn sjekker 

dette nærmere med Egil Kopperud og om det er meningen at Ski Storband skal 

kompe dem.  

Det kan hende det blir en gig på Hr. Nilsen 20.10 med Miss Fitz. Dette er fremdeles 

usikkert, men Biørn hører nærmere med Egil Kopperud evt. Miss Fitz.  

Torbjørn legger inn datoene på terminlista slik at de blir holdt av.  

 

Julekonsert 

Styret er svært positive til et (evt. to) show med Yngvar Numme og Miss Fitz. En 

arbeidsgruppe bestående av Pål, Torbjørn og Tor Grefsgård er formet. Kopperud har 

også meldt sin interesse og stiller gjerne til hjelp med visuelle effekter i showet og 

markedsføring.  

Kostnadene for et slikt konsept er fortsatt usikkert, men det jobbes med å få en 

pakkepris. Torbjørn snakker med Egil Kopperud om økonomi. Ski Rådhusteater er 

interessert og Fredrik hører med dem om de er interesserte i å kjøpe produksjonen. 

Dette vil være noe som gagner Ski kommune og det er derfor også en mulighet for å 

få de til å stille med en underskuddsgaranti. Det kan også være interessant å 

samarbeide med næringslivet (eks. Thon Hotel Ski) og Tord Skonnord har sagt at 

han gjerne stiller opp for å hjelpe til med dette.  

 

 

 



Nyttårsaften Highland på Geilo 

Slik det ser ut nå blir det spilling både lille- og nyttårsaften. Fredrik snakker nærmere 

med dem ang. lille nyttårsaften. Det er ønskelig å få til et show med evt. Maiken fra 

Miss Fitz eller alle tre. Benedicte Barra har også blitt nevnt. Biørn snakker nærmere 

med Egil Kopperud om Miss Fitz har anledning og pris.  

 

Annet 

Spillejobben 15.03.2013, Tord Skonnord 70 år, går ut.  

Torbjørn følger opp “vinterballet” 02.03.2013 til høsten.  

Odd har hørt med Bjarne (?) om å spille på København Jazzfestival sommeren 2013 

sammen med Randy Johnston og BABB. Styret venter på nærmere informasjon.  

Det har kommet forslag om å kjøre det samme opplegget med Randy Johnston og 

Frode Kjekstad til neste år, og styret stiller seg positive til dette.  

 

Inge Svale har ikke anledning til å stille på spillejobben 30.06.2012 i Hokksund og 

Kristian hører med Vegard Hammer om han har mulighet. Det er også usikkert om 

Inge Svale har anledning til å være med fra høsten av pga. hensyn til jobb.  

Vegard Holum har heller ikke anledning til å stille på spillejobben i Hokksund. Einar 

har ordnet slik at Geir Hauger stiller for Vegard.    

Tor Anders fortsetter vikariatet for Ørnulf som har fått permisjon.  

 

Styret er også i gang med å planlegge en vårkonsert. 

 

Kolbotn 13.06.2012 

Kristian Johannessen 

 


