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Referat fra styremøte 3. mars 2009  
 
Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 
Torbjørn Eide, Tor Grefsgård, Bjørn Johansen, Rolf Karlstrøm samt Biørn Barlo 
 
Møtet dreide seg i hovedsak om forberedelsene til årsmøtet 24. mars 
Følgende beslutninger ble tatt: 
 
1.  Årsmøte og medlemsmøte 
Årsmøte med behandling av arbeidsåret 2008 holdes tirsdag 24. mars. Vi avsetter 
halve tirsdagsøvelsen til årsmøtet, ca. 1 time. Siden vi også trenger tid til å øve frem 
mot kommende engasjementer, i første omgang jubileumseventet hos T. Myhrvold, 
vedtok styret å utsette medlemsmøtet – som vanligvis gjennomføres etter årsmøtet – 
til en av de siste øvelsene før sommeren. Rolf lager utkast til dagsorden og 
årsberetning, som sammen med årsregnskap og budsjett skal sendes ut i god tid før 
årsmøtet. 
 
2.  Økonomi (regnskap) 
Styret har mottatt og behandlet årsregnskap fra regnskapsfører Jemtland. Regnskapet 
består av driftsregnskap (prosjektregnskap), balanse, oversikt over medlemsinnskudd 
og transaksjonsoversikt. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 13 373. Tar vi 
med gjeld til medlemmene (medlemsinnskudd for 2008, i alt kr. 25 000) er 
underskuddet på kr. 33 256. Styret innstiller på at medlemsinnskuddet ikke betales 
tilbake, men blir stående videre også for 2009.  
 
Når vi tar hensyn til at bandet har inntekter i vente fra kirkekonserten 1.3., eventjobb 
25. april, tilskudd fra div. støtteordninger, dansejobb i slutten av august m.m., mener 
styret at bandets økonomi er under kontroll.  
 
CD-prosjektet er i denne sammenheng holdt utenfor. Regnskapsfører rapporterer at 
kostnadene, tross mye miksearbeid i etterkant av opptakene, fortsatt ligger innenfor 
budsjett. 
 
3. Støtteordninger 
– Tidligere medlem av bandet, Egil Østvik, har gjort styret oppmerksom på fordelene 
ved å flytte vår registrering i Brønnøysund fra den ordinære Enhetsregisteret til det 
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nye Frivillighetsregisteret. Dette betyr bl.a. at vi vil få tilgang til tippemidler. Torbjørn 
tar seg av dette. 
 
– Arbeidet med å utnytte diverse andre støtteordninger – musikkverkstedordningen, 
voksenopplæringsmidler (dirigentstøtte), prosjektstøtte (fra Norsk Jazzforum), 
kommunal støtte m.m. – har vært delt mellom Einar og vårt avdøde medlem Roar. 
Styret ble enige om be Einar om å ta fullt ansvar for dette. 
 
 
4. CDen 
 
a. Plateslipp  
Tor har vært i kontakt med Rådhusteatret v/Aksel Sinding om et arrangement i 
Rådhusteatrets foajé den 18. april for lansering av den nye CDen. Vi arbeider nå med 
å flytte arrangementet til første del av mai, evt. på en tirsdag (5.,12.,19.) eller lørdag 
9.5., helst i samarbeid med Ski Jazzklubb. Valg av dato har bl.a. sammenheng med 
når Majken og Frode har ledig tid.   
 
b. Cover 
Styret foretok en siste gjennomgang av form og innhold på CD-coveret og kom frem 
til en endelig beslutning. Nytt manus og retningslinjer for utforming av coverets 
forside (tekstinnhold, størrelse og plassering samt alternative forsidebilder) er nå 
sendt videre til grafisk designer. Produksjonen av CDen er dermed i god gjenge også 
på dette området. 
 
c. Salg 
Styret beregner at CDen i hovedsak vil bli solgt  
– av oss selv til våre individuelle kontakter; hvert medlem bør forplikte seg til å selge 
så mange plater som mulig (minimum 10), 
– til publikum på dansejobber og konserter. 
 
Det er ikke realistisk å regne med særlig stort salg gjennom plateforretninger. 
 
Andre salgskanaler er  
– div. forretninger i Ski, stand på Ski Storsenter o.l., 
– via hjemmesidene (lovligheten av dette og hvordan vi forholder oss må sjekkes), 
– nøkkelpersoner med stort kontaktnett (Harald Skoglund, Tord Skonnord o.a.), 
 
Vi satser også på å få mediaomtale ved å sende anmeldereksemplarer til aviser, NRK 
(jazzredaksjonen), Jazzradio’n osv. 
 
Vi ser videre visse muligheter for internasjonalt salg via iTunes, YouTube, MySpace 
o.l.  Pga Majken kan også Danmark være en interessant mulighet. 
 
Her trenger vi i det hele tatt så mange ideer vi kan få. Styret oppfordrer samtlige 
medlemmer av bandet til å komme med innspill. 
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5. Medlemssaker 
 
a. Fraværsmeldinger 
Det har vært en del svikt i rutinene på dette området. Orientering om rutinene er på 
nytt sendt ut på e-post og de er også omtalt på nettsidene under Nytt fra Styret. 
 
b. Fremmøtetid  
Styret innskjerper at fremmøtetid, f.eks. at øvelsene starter kl. 19, betyr at vi skal være 
spillklare kl. 19. Vi må altså møte minst et kvarter før. Hvert enkelt medlem har plikt 
til å være med på å rydde gulvet, sette stoler på plass osv. Styret innskjerper også at 
rydding etter øvelsen er noe alle må bidra til. 
 
 
6. Akiviteter fremover 
Styret arbeider med følgende prosjekter: 
 
– Flere konserter med Majken og Frode i etterkant av plateslippet. 
Her er vi i kontakt med Asker Jazzklubb, URIJAZZ i Tønsberg, Lillestrøm Jazzklubb 
og New Orleans Workshop (lørdager på Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo).  
 
– Høstkonsert: Vi er kontaktet av Rådhusteatrets ledelse (Aksel Sinding) om å kompe 
en kjent artist. Blant dem som har vært nevnt er danske Hanne Boel. 
 
– Nye konserter med Elg & Tenor. 
 
– Oppfølging av samarbeidet med koret Upper Tunes. 
 
– Nπytt plateprosjekt. (Idé: Ski Storband pluss en rekke av de solistene vi har jobbet 
med i de senere år – «SSB with Guests») 
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