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Referat fra styremøte 5. mars 2008  
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Torbjørn Eide, Tor Grefsgård, Bjørn Johansen og Rolf Karlstrøm 
 
1.  Konstituering av nytt styre 
Dette var det første møtet i det nye styret. Det ble vedtatt følgende fordeling av 
oppgaver: 
 
Formann Tor Grefsgård 
Hovedansvar for  
– administrasjon av bandets virksomhet; herunder møteinnkallelser og utforming av 
saklister (i samarbeid med sekretær) 
– løpende kontakt med musikalsk leder 
– løpende kontakt med prosjektgrupper og ansvarlige for delegerte oppgaver (jf 2) 
– oppfølging av bandets strategier og å påse at styrets vedtak gjennomføres 
– å påse at bandet har økonomisk kontroll (i samarbeid med styrets 
økonomiansvarlige og bandets regnskapsfører) 
– fordele konkrete arbeidsoppgaver i forbindelse med prosjekter etc. 
– holde seg orientert om saker og begivenheter som har betydning for bandet og 
medlemmene 
 
Sekretær Rolf Karlstrøm 
Ansvar for  
– skriftlige referater fra styremøter, årsmøte og medlemsmøter og sørge for at disse er 
gjennomlest og godkjent av de øvrige styremedlemmer  
– eksternt markedsførings- og informasjonsansvar 
– internt informasjonsansvar, herunder redaktøransvar for bandets nettsider og 
utarbeidelse av årsberetning 
 
Økonomiansvarlig Torbjørn Eide 
Ansvar for  
– i samarbeid med formann og regnskapsfører å forvalte bandets midler på beste måte, 
dvs. å påse at bandets økonomi er under kontroll, og avlegge jevnlige rapporter til det 
øvrige styre 
– å utarbeide og legge frem regnskap og budsjett på årsmøtet 
– ajourhold av medlemskartoteket og innkreving av medlemsinnskudd 
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Styremedlem Bjørn Johansen 
Ansvar for 
– rekruttering av evt. nye medlemmer 
– notearkiv (overordnet ansvar) 
– prosjektledelse/delegering av prosjektledelse for konserter o.l.  
– å bistå øvrige styremedlemmer ved behov 
 
 
2. Øvrig oppgavefordeling 
Ski Storband har et prinsipp om at samtlige bandmedlemmer i den utstrekning det er 
mulig også skal ha en praktisk oppgave for bandet i tillegg til de musikalske. 
Disse oppgavene er per i dag fordelt på følgende måte: 
 
a.  Salg og booking av dansejobber 
Jon Petter  
Rapporterer til Rolf  
 
b.  Støtteordninger 
Roar, Einar og Biørn 
Rapporterer til Torbjørn 
 
c.  Regnskapsfører 
Einar 
Rapporterer til Torbjørn 
 
d.  Web 
Rolf (redaksjonelt), Torbjørn (teknisk), Biørn (musikalsk info) 
 
e.  Notearkiv 
Aage (oppbevaring), Stein (system) 
Rapporterer til Bjørn J. 
 
f.  Teknisk utstyr 
Oppbevares i dag hos Einar, Stein og Rolf. (Se 3b) 
 
g.  Plateprosjekt 
Prosjektgruppen består av Pål (leder), Biørn (musikalsk ansvar), Einar og Rune med 
Endre som observatør. 
Pål rapporterer til styret ved Tor. 
 
h.  Forestående konserter og dansejobber 
Prosjektledere: 
Oppegård VGS 5.4.: Tor 
Sandaker kulturhus 25.4.: Ikke bestemt (forel. kontakt: Einar) 
Ekebergrestauranten 16.5.: Ikke bestemt (forel. kontakt: Biørn) 
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Askim kulturhus 20.9.: Tor 
Rådhusteatret (Skonnord)1.11.: Ikke bestemt (forel. kontakt: Biørn) 
Kolben 27.11.: Rolf 
 
i. Følgende medlemmer og medlemmer på prøve har pt ingen oppgaver: 
Nina, Odd, Sverre Otto, Ørnulf, Inge Svale og Hallvard 
 
 
3.  Vedtatte oppgaver for styremedlemmene frem til neste styremøte 
 
a. Notearkiv 
Siden Aage ikke lenger er aktiv i bandet, jobber styret med å finne en annen praktisk 
løsning, fortrinnsvis med arkivet plassert på Oppgård VGS. 
Styret vurderer også en omlegging av arkivet etter et utspill fra musikalsk leder (se 
innlegg på nettsidene). 
Bjørn kontakter Stein for å få oversikt og komme med forslag. 
 
b. Teknisk utstyr 
På grunn av diverse utlån i det siste halvåret må det snarest settes opp en oversikt over 
hvem som har hva. 
Rolf har ansvar for dette. 
 
c. Medlemsinnskudd 
På siste årsmøte ble det vedtatt å betale tilbake medlemsinnskuddet for 2006/2007. 
Samtidig ble det vedtatt et medlemsinnskudd på kr. 2000 for 2007/2008 som skal 
innbetales med kr. 1000 hvert halvår. Pål har reservert seg fra ordningen. Innskudd 
skal heller ikke betales av medlemmer på prøve. Medlemsinnskuddet er bandets 
økonomiske buffer mot uforutsette utgifter. 
Torbjørn sørger for innkreving. 
 
d. «Medarbeidersamtaler» 
Musikalsk leder har ansvar for å bedømme hvert enkelt medlems musikalske 
kvaliteter og gi råd om hva man bør jobbe med. Styret henstiller til musikalsk leder at 
prosessen med samtaler med hver enkelt videreføres. 
Tor tar kontakt med Biørn om dette.  
 
e.  Økonomisk 
Torbjørn sørger for at  
– Nina får oppgjør for 4 arrangementer hun har solgt til bandet 
– Morten Jensen får oppgjør for spillejobben på Sunnås 
 
f.  Inntektsgivende oppgaver for bandet 
Dette er et høyt prioriterte område for styret i de kommende månedene. 
Følgende ideer er lansert: 
– Bjørn gjør fremstøt overfor legemiddelfirmaer som han har kontakt med i 
jobbsammenheng om dansejobber/eventoppdrag 
– Tor kontakter Ørnulf om realisering av en tidligere lansert idé om et 
samarrangement med den lokale gammeldansforeningen i Ski 
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– Rolf kontakter Stein og Hallvard om fremdriften i arbeidet med mulige 
engasjementer på UMB (tidl. Landbrukshøgskolen på Ås), bl.a. samarbeidet med 
«Pikekoret Ivar». 
– Rolf arbeider videre med et opplegg for hvordan vi kan få flere danse/eventoppdrag 
hos bedriftene i Ski. 
– Rolf følger opp tidligere henvendelser om dansejobber for Operaen og 
Nationaltheatret. 
– Rolf fullfører jobben med produksjon av en «visittkorbrosjyre» som kan deles ut til 
arrangører og publikum på våre dansejobber og konserter 
 
g.  Videreutvikling av websidene 
Nå har samtlige medlemmer tilgang til websidene. Torbjørn og Rolf jobber videre for 
å få på plass  
– bedre rutiner for jevnlig oppdatering 
– bedre søkemotoroptimalisering (trekke potensielle oppdragsgivere til sidene) 
– en velfungerende informasjonsside fra styret 
– muligheter for blogfunksjon for medlemmene (spørsmål/svar og meninger/forslag) 
– «lokkemidler» for å få opp brukerfrekvensen blant medlemmene (konkurranser, tips 
osv.) 
 
 
 
 
06.03.08/rolf  
  


