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Styrereferat 06.03.12 

Tilstede: Fredrik Gusdal, Torbjørn Eide, Pål Vinland, Biørn Barlo, Kristian 

Johannessen. 

 

Miss Fitz 

Biørn og Kristian var på åpningen av Day by Birger et Mikkelsen i Hegdehaugsveien 

for å høre og snakke med Miss Fitz. Det var et veldig lite butikklokale som var overfylt 

av folk, og dette gjorde at lydforholdene ikke var optimale. Biørn fikk snakket litt med 

jentene etter opptredenen deres, og de virket veldig positive til et samarbeid.  

Biørn har snakket med Egil Kopperud om framdrift, og det er ønskelig at vi begynner 

samarbeidet fra høsten av. Noen av sangene til Miss Fitz er allerede arrangert for 

storband, og Kopperud vil prøve å få tak i disse fra produsenten til jentene i England.  

Det er ønskelig å prøve og få til en seanse med jentene før sommeren, og kanskje ha 

en gig i Oslo (Musikkens dag) eller en ‘’konsert’’ på Mastemyr hotell. En annen idé er 

å kombinere jentene med bryllupsjobben 30. juni. Biørn sjekker med Egil Kopperud 

om dette evt. er mulig for jentene. Hvis jentene er positive til dette, hører Torbjørn 

med arrangøren av bryllupet om det kan være en idé mot et lite pristillegg for å dekke 

reise til jentene.  

Styret stiller seg positive til et samarbeid med Miss Fitz. Det er Egil Kopperud som 

har henvendt seg til Ski Storband etter suksesser med Yngvar Numme. Styret ser på 

et samarbeid med jentene som en investering, da disse er veldig ‘’up ’n coming.’’ 

Stryet har også tolket det slik at bandet heller vil ha flere eventjobber enn dårlige 

betalte dansejobber.  

Kopperud er også interessert i å kombinere jentene med Yngvar Numme til 

julekonserten. Numme har bekreftet datoene 24/25 nov. Numme er ‘’lett å selge’’ og 

det vil derfor være lettere å fylle Rådhusteateret. Vi får også en god pris av Kopperud 

på Numme og det kom forslag om å kanskje samarbeide med næringslivet i område. 

Evt. Med Thon Hotel Ski. Tord Skonnord har kontakter i den retningen. 
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Randy Johnston 

Biørn har vært i kontakt med Ski Jazzklubb og har fått reservert Rådhusteateret 

13.mai, men har ikke inngått en bindende avtale. Det kom forslag om å forhøre seg 

med Kullebunden Jazzklubb om de er interessert i å ta litt av risikoen, og å gjøre om 

Sal 1 i Kolben til klubb som tidligere på konserten med Frode Kjekstad og Majken.  

Konserten i Asker er usikker da det ble misforståelser ang. datoer. Frode Kjekstad 

prøver å få til en konsert på Herr Nilsen (evt. 2?) hvor han kombinerer Ski Storband 

med Frode Kjekstad kvintett inkludert Randy.     

 

Kolbotn 07.03.12 

Kristian Johannessen 

            


