
 

 

 

Referat fra styremøte 23. mars 2011 
Til stede (i alfabetisk rekkefølge): Linda Berntsen, Torbjørn Eide, Fredrik F. Gusdal, samt 

Biørn Barlo. 

 

1. Aktiviteter 

29/5 – Konsert med Øhmann 

Denne konserten går ut da vi ikke har lyktes å booke Øhmann. Vi avlyser lokalet og satser 

heller på å få dette til neste år. 

Som et alternativ prøver vi å få til en sommeravslutning for bandet med konsert på Mastemyr 

hotell. Foreslått dato: 24/6. Linda sjekker med hotellet om dette lar seg gjøre. 

 

Oslo Jazzfestival 

BABB er positive til å komme hit under festivalen. Vi avventer formell beskjed fra de om 

hvor mange de blir og hvilken dato de ønsker å komme. 

Vi venter med å booke en vokalist til vi vet helt sikkert at de kommer. 

 

Julekonsert 3. desember 

Tribute til Kjell Normann Pedersen 

Vi ønsker oss Grete Kruse og Frode Thingnæs som artister til denne konserten. Tord 

Skonnord har allerede takket ja til å være konferansier. 

Vi bør se om vi kan grave frem noen bilder fra tiden med Kjell i bandet som kan gå på lerret i 

bakgrunnen.  

Styret ønsker å sette ned en prosjektgruppe for å jobbe med denne konserten. Tor er ønsket 

som leder for dette – Fredrik tar kontakt med ham. 

 

 

2. Øvingslokale 
Vi har inngått en muntlig avtale om at vi kan øve i Trollåsveien frem til gårdeier har mulighet 

til å skrive ut en kontrakt. Pga. reisevirksomhet kan dette ta noe tid.  

Når dette er i orden vil Fredrik skrive et takkebrev til Oppegård videregående. 

 

Siden vi flyttet til nytt lokale har det blitt mer uro i rekkene og en del prating og spilling i 

pauser. Styret ønsker at hver og en tar seg selv litt i nakken og forsøker å begrense dette mest 

mulig. 

 



 

3. Personalsaker 
Bjørnar vikarierer for Endre på Gitar frem til sommeren. 

 

Vikarinstruksen oppdateres slik at den inneholder at alle skal gi skriftlig beskjed om fravær til 

gruppeleder og musikalsk ansvarlig. Alle er ansvarlig for selv å skaffe vikar, fortrinnsvis en 

som ikke skal ha betalt. 

 

 

4. Økonomi/Markedsføring 
Driftsstøtte fra Ski Kommune – vi venter på svar ang. sum. 

 

Vi må allerede nå starte å tenke på evt. julebordsspillinger. Vi bør kontakte både gamle og 

evt. nye kunder for å presentere oss.  

 

TV er et sterkt medium. Styret foreslår at vi tar kontakt med TV-Follo og hører om de vil lage 

en reportasje om oss i forbindelse med Oslo Jazzfestival. Linda tar ansvar for dette. 

 

 

 

 


