
Ski Storband 
Referat fra ad hoc styremøter i april og mai (pr. 18.5.07) 
 

1. Finland-tur, siste beskjeder 
Styret viser til informasjon om praktiske detaljer i Finland pr. 19.5. fra Tor inkl. 
tilleggsutsendelse om antrekk, romfordeling etc., om buss/ferjereise pr. 20.5. fra 
Stein og settlister for Esplanaden og Vuotalo pr. 19.5 fra Biørn.  Studer disse 
nøye! 

 
2. Spillejobber fremover 
Som tidligere meddelt har vi flere opptredener på programmet. 
Lørdag 9. juni: Kulturfestivalen i Ski, spilling i gågata fra kl.14 til 15.  
Fredag 15. juni: Dansejobb i tidl. hangar på gamle Fornebu. Info kommer. 
Torsdag 21. juni: Eventjobb for firma Rital, Langhus (Ikke sikker) 
Fredag 17. august: Konsert i Saras Telt, Oslo Jazzfestival, fra 14.15 til ca. 15.45. 
Lørdag 25. august: Dansejobb – bryllup på Ekebergrestauranten. 

 
3. Høstkonserten – ny dato 
Noter at høstkonserten er flyttet fra lørdag 17. november til søndag 18. november. 
Solistavtale denne gang er inngått med Kari Svendsen, som til publikums 
overraskelse skal synge standardlåter og ikke sine vanlige revyviser med banjo. 
Mesteparten av arrangementene er av Per Husby. For dem som ikke vet det er 
Kari gammel jazzfan, hun har bare ikke tatt sjansen i offentlig sammenheng før i 
det siste. Blant annet har hun hatt konserter med tradbandet Jazzing Babies, en 
gjeng med unge musikere opplært av Tore Jensen, som nå regnes som et av de 
aller beste i sin sjanger. 

 
4. Nye hjemmesider 
Torbjørn Eide har påtatt seg ansvaret som teknisk webmaster etter Jon Petter, som 
har sagt fra seg jobben pga stort arbeidspresse. Torbjørn og Rolf holder på å  
tilrettelegge overgangen. Det innebærer bl.a. omlegging av layout og en innføring 
av et intranett for medlemmene. Intranettet vil ikke være tilgjengelig for vanlige 
besøkende, men ha passordadgang for medlemmene. Det vil bli bli brukt til å 
legge ut referater, terminlister og andre beskjeder, samt meldinger fra musikalsk 
leder – musikkeksempler, settlister, sceneoppstillinger og andre meldinger. Vi 
satser på at de nye sidene skal være på nettet i løpet av august. 
. 
5. Styrevedtak i etterkant av dansejobben for Mellbye 
Etter problemene med lyden på Holmenkollen Park Hotel, spesielt feedback 
(hyling), har styret vedtatt at vi alltid skal leie inn egen lydmann på jobber hvor vi 
får så godt betalt som her. God betaling krever at vi holder profesjonelt nivå i alle 
ledd. 

 
6. Oppdrag i 2008 
Vi har fått forespørsel fra vår gamle støttespiller i Ski om å delta på et 
arrangement i Rådhusteatret i november 2008 i forbindelse med at hans firma 
jubilerer. Styret har gitt beskjed tilbake om at vi selvfølgelig stiller opp. 
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