
 

 

 

Referat fra styremøte 25. mai 2011 
Til stede (i alfabetisk rekkefølge): Torbjørn Eide og Fredrik Gusdal, samt Biørn Barlo 

Linda meldte avbud i siste liten, men fikk uttrykt sine saker og perspektiv på disse i forkant av 

møtet. 

 

1. Aktiviteter 

Sommeravslutning på Mastemyr Hotell 24/6 

Linda har siden forrige styremøte jobbet med å få dette i boks. Styret har gått inn for at dette 

skal være en avslutningskveld for bandet, samt en konsert for å glede hotellet og dets gjester. 

Det vil da være en gratiskonsert for å prøve ut forholdene til vi skal spille der med BABB 

19/8. 

Oslo Jazzfestival 

BABB har bekreftet at de vil komme. Torbjørn følger opp Majken for å få en avtale i havn. 

Vårkonsert 13/5-12 

Rådhusteateret er booket og vi ber alle om å allerede nå sette av helgen. Fredrik har kontaktet 

Øhmann, men har ikke fått tilbakemelding ennå. Fredrik purrer. 

 

Diverse 

Biørn ønsker samarbeid med en ny "hovedartist" ala det Majken har vært de siste årene. 

 

2. Økonomi/markedsføring 
 
Musikkutstyrsordningen 
Vi har fått tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til å kjøpe 2 nye høytalere med stativ, 3 

mic’er med stativ og kabler. Tilskuddet lyder på 19.000 og vi må ut med 25% av 

kjøpesummen i egenandel. Tilskuddet etterbetales etter kjøp. 

 

Ski Kommune 
Vi har fått innvilget driftsstøtte fra Ski Kommune pålydende 5.000. 

 

Bilde 
Styret ønsker å ta nye bilder av bandet i forbindelse med en “promofolder” som vi kan dele ut 

under sommeravslutningen og ved senere anledninger. Fotograferingen vil skje på starten av 

øvelsen 7/6. Fredrik hører med Jon Petter om han vil være fotograf. Mer info om dette 

kommer. 

 

 



3. Administrativt 
 
Postboks  
Styret ønsker å samle all post til bandet i en postboks, fortrinnsvis i Ski. Fredrik sjekker opp 

dette. 

 

Prosjekter  
Styret begynner nå å planlegge prosjekter etter vårkonserten neste år. Det vurderes en ny tur, 

og da en som kan komplettere Ski Storband sin turné i Norden.  

 

Vikarer  
Biørn ønsker en oppstramming i forhold til vikarkontakt. Han opplever ofte å få spørsmål fra 

tilfeldige vikarer om honorar, øvingstider, lengde på vikariat osv. Fredrik vil se på instrukser 

for gruppeledere og kontakt med vikarer, og eventuelt gjøre endringer på disse. 

 

Webdesign  
Styret ønsker å sette ned en komite som på sikt går over “layout” og funksjonalitet på 

nettsidene. Dette gjelder spesielt for vikarer som ikke får tilstrekkelig med info, og de interne 

sidene. 

 

Besetning  
Fra og med 7/6 vil vi prøve ut et 5-manns komp. Kompetvil da bestå av Rune (trommer), 

Hallvard (bass), Bjørnar (gitar. Endre tilbake etter permisjon), Fritz (orgel/tangenter) og Inge 

Svale (piano). 

 

 


