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Referat fra styremøte 7. mai 2008  
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Bjørn J., Rolf, Tor og Torbjørn 
 
 
1. Økonomi, status 
Torbjørn redegjorde for bandets økonomiske situasjon.  
SSB hadde per dags dato kr. 11 162 på konto. Det betyr at vi har brukt opp ordinær 
kassabeholdning og begynt å spise av medlemsinnskuddet på kr. 12 000.  
 
2.  Kommende inntekter/utgifter 
Torbjørn la frem en oversikt over kommende oppgaver/oppdrag ifølge terminlista. 
Den viste at vi trenger minimum én brukbart betalt spillejobb til for å kunne avslutte 
2008 med et lite overskudd og unngå å belaste medlemsinnskuddet.  
Styret vil derfor i tiden som kommer prioritere arbeidet med å skaffe nye jobber. 
 
3.  CD-prosjektet 
Mens vi venter på en ny rapport fra prosjektgruppa, har styret mottatt en foreløpig 
orientering fra Einar, bl.a. om hva gruppa forventer når det gjelder salg av CDen. 
Etter styrets syn er det finansieringen som er hovedproblemet. Slik situasjonen er i 
dag (se punkt 1 og 2), mener styret at det er uforsvarlig å inngå avtale med et studio 
nå. Vi har derfor vedtatt at prosjektet utsettes. Vi går i stedet inn for at bandet så snart 
som mulig gjør et demoopptak, siden en demo bare blir mer og mer nødvendig for 
bruk i PR- og salgssammenheng. Av økonomiske grunner må vi også legge lista 
relativt lavt når det gjelder teknisk kvalitet, under mottoet «det beste er det godes 
fiende». 
 
4.  Prioritert salgsarbeid 
Styret vedtok å gjennomføre følgende salgsaktiviteter: 
 
a) Vedtatte fremstøt 
• Tor: 
– Tar kontakt med Jon Petter med tanke en ny mulighet for et samarrangement med et 
danseband. (Siden Einar er tidligere medlem av Ole Ivars: Er det tenkbart å få til noe 
med dem?) 
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• Bjørn J.: 
– har gode kontakter til en rekke større legemiddelfirmaer (Glaxo, Sanofa Aventis 
m.fl.), og vil prøve å selge oss inn til disses forskjellige events og interne 
arrangementer. Det kan bl.a. være aktuelt med engasjementer i Glaxos utleielokaler i 
Forskningsparken på Blindern. 
– tar kontakt med velferdsutvalget ved UiO med tanke på evt. dansejobber for de 
ansatte ved universitetet. 
 
• Rolf: 
– Følger opp tidligere henvendelser til Operaen og Nationaltheatret med tanke på 
spilling på julebord for deres ansatte. 
 
b) Oppdrag for bedrifter i Ski 
Rolf satte for noen år siden opp en tilnærmet komplett liste over bedrifter i Ski med 
adresser etc. Denne skal oppdateres, bl.a. mot medlemslisten til Ski Næringsråd.  
Styremedlemmene skal hver for seg gå gjennom listene, og komme med forslag til 
bedrifter som er relevante som oppdragsgivere. Deretter skal vi sende ut salgsbrev 
med forslag til hva vi kan gjøre for dem (dansejobber, events etc.). Brevene skal 
følges opp med telefonhenvendelser. 
 
c) Utlodding av Ski Storband 
Rolfs idé om å lodde ut bandet skal gjennomføres. Den kan kort beskrives slik: 
– Det utstedes ca. 300 lodd à kr. 200. Salget stoppes når det er solgt 200 lodd. Det vil 
innbringe kr. 40 000. 
– Den som får vinnerloddet, vil for en pris på bare kr. 200 kunne engasjere Ski 
Storband til å spille hvor og når hun/han måtte ønske: I et bryllup, et 50-årslag, et 
sølvbryllup, en hagefest, en fest for gode venner, en firmafest osv. Det er ingen 
betingelse at vi skal spille en hel kveld. Vi kan gjerne være en «overraskelse» og 
komme og spille et par numre ved en spesiell anledning. 
– Potensielle loddkjøpere vil være de personene hvert enkelt bandmedlem pleier å 
invitere til våre høstkonserter. Lista kan evt. utvides med bedrifter i Ski. 
– Det utarbeides salgsmateriell som sendes hver enkelt i posten eller overleveres 
personlig. Den som får en slik henvendelse, gir tilbakemelding på e-post, over telefon 
eller der og da (ved personlig salg) om at vedkommende vil kjøpe, og får deretter 
tilsendt/overlevert en nummerert giroblankett som samtidig gjelder som lodd. 
• Rolf vil umiddelbart gå i gang med å produsere salgmateriellet. Om mulig vil vi 
prøve å sette i gang salgsarbeidet før sommeren. 
 
d) Big Band Dancing 
Et arrangement hvor vi selv leier lokaler, inviterer og evt. også selv organiserer 
serveringen: 
– Bjørn undersøker markedet for egnede lokaler. Arrangementet bør helst finne sted i 
Oslo. Styret mener dette vil gjøre det enklere å få oppslutning fra dem som ikke bor i 
og omkring Ski, samtidig som det er uproblematisk for Ski-folk å reise inn til byen. 
(Lokaler som har vært nevnt: Roklubben på Bygdøy, Sagene festivitetshus, Gamle 
Logen og Oslo Militære Samfunn.) 
– Rolf tar kontakt med Holger Arden i Ballklubben 902 74 244 eller  
dirigent@arden.no for om mulig å få til et samarrangement med dem. 
• Vi tar sikte på å få til noe i oktober. 
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e)  Henvendelse til/oppfølging av eventbyråer o.l. 
Aktuelle virksomheter: 
– Active Edge (jfr. Sparebank 1-arrangementet på Fornebu) 
– Ad Libitum (Kari Svendsens impresario) 
– Dag Eriksen 
– Andre? 
 
5. Diverse saker 
– Tor og Rolf tar kontakt med Biørn for endelig stadfesting av honorarer for ham, 
Majken og Frode ved konsertene i Askim og Kolben. 
 – Tor og Rolf tar kontakt med Biørn for avklaring av behovet for lydteknikk og evt. 
bruk av lydtekniker ved konsertene i Askim og Kolben. (Har Endre kontakter her?) 
– Tor og Rolf tar kontakt med arrangørene i hhv Askim og Kolben for inngåelse av 
endelig kontrakt. 
– Rolf uformer og sender informasjonsmateriell til Askim, Kolben og Rådhusteatret 
(Elg & Tenor). 
– Bjørn J., Tor og Rolf kompletterer informasjonsoversiktene på nettsidene for de 
arrangementene de har prosjektlederansvar for. 
– Den nye vikarinstruksen har bare fått positiv respons. Den betraktes derfor som 
vedtatt og legges ut på nettsidene. 
– Biørn har godkjent forslaget til instruks for musikalsk leder med forbehold om at 
den til enhver tid kan endres etter avtale mellom partene. 
– Det er vedtatt at notearkivet (4 reoler med innhold) flyttes til Oppegård VGS. Bjørn 
J. organiserer den praktiske flyttingen i samarbeid med Åge K., som nå har arkivet 
hjemme hos seg. 
 
 
8.5.08 
Rolf 
 
 
 
 


