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Referat fra styremøte 24. mai 2009  

Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): Jon Petter Andersen, Linda Berntsen, 
Torbjørn Eide samt Biørn Barlo. Ikke til stede: Bjørn Johansen 

1. Hva gjør vi videre? Styrets forslag: 

• Høstkonsert med Yngvar Numme, evt. også Thomas Numme – høst 
2009 

• Vårkonsert med Bjelleklang – vår 2010 

• Miniturne i Danmark/Tyskland med Majken og Frode – vår/sommer 
2010. Hvis dette blir aktuelt må det settes ned en prosjektgruppe som 
kan planlegge dette. 

• Ny plate hvor vi samler sammen alle som har vært med oss gjennom 
tiden – 2011 

• Danseaften – Ski Storband ball. Dette ble diskutert og vedtatt utsatt 
inntil videre. 

Det er viktig at vi ikke mister motivasjonen fremover - etter 
plateinnspillingen må vi sette oss nye mål. 

2. Medlemsundersøkelse 

Styret ønsker å gjennomføre en ny medlemsundersøkelse i bandet, men i noe 
mindre omfang enn den som ble gjennomført i 2003. I hovedsak vil denne 
undersøkelsen dreie seg om ”det å være medlem i Ski Storband” 

3. CD-Releasen 

Det har vært alt for dårlig jobb med pressedekning i forbindelse med CD-
releasen. Det skulle ha vært klare føringer for hvordan dette skulle gjøres, 
noe det ikke har vært. Artikkelen i ØB kom alt for sent og var ikke det vi ble 
forespeilet på forhånd. Det skulle også vært sendt pressemelding til mange 
flere. 

Det sendes ut e-post til alle med beskjed om at styret må få tilbakemelding på 
hvem som har fått plater slik at pressemelding kan sendes ut til de som ikke 
har fått. For fremtiden skal det utnevnes en presseansvarlig som skal sørge 

 



for dette, slik at det ikke blir kaos som det har blitt nå. Rolf forespørres om 
lage en pressemelding som kan sendes ut i etterkant. 

4. Diverse prosjekter 

Det har vært sendt ut forespørsler til flere steder og styret må ta kontroll på hva 
status er for disse: 

• Oslo Jazzfestival 

• Tønsberg – Nøtterøy Kulturhus 

• Lillestrøm Jazzklubb – Fagerborg Hotel 

• New Orleans Work Shop 
 

 


