
  

 

Styrereferat 20.10.2013 

Tilstede: Pål Vinland (styreleder), Torbjørn Eide 

(styremedlem/økonomiansvarlig), og Biørn Barlo (musikalsk leder) og Kristian 

Johannessen (styremedlem/referent)  

Frafall: Tor Grefsgård (styremedlem) (gyldig)   

 

Høstkonsert 2013 

Plakat produsert av Linda Berntsen er mottatt. Styret kommer med små 

bemerkninger ang. logo Norsk Jazzforum etc.  

Billettprisen for konserten ble satt. 220,- inkl. billettgebyr og 100,- for student. Pål 

kontakter Håvard Refsdal for å opplyse om dette.  

Avtale med Hildegunn Øiseth er undertegnet. Musikalsk leder avtaler med henne om 

hvilke øvelser det er ønskelig at hun skal delta på.  

Torbjørn sjekker ut mulighetene for trykking av plakater.  

Pål ordner pressemeldinger til alle Follo-avisene samt Østlandssendingen og NRK 

Jazz.   

 

Spillejobb 7. nov. – Oslo Handelskammer  

Torbjørn har vært på befaring i spillelokalet, og det vil bli bedre plass enn i fjor! 

Jobben vil bli en mer «event-jobb» og det vil være et annet klientell enn i fjor.  

Det vil bli enkel servering til bandet.  

Vi skal spille 3 sett i fra 20:00 – 23:00. Og vi har tilgang til lokalet fra 18:30.  

Parkering (parkeringshus) for bandets medlemmer vil bli refundert, så det er 

viktig at alle tar vare på billetten!  

 

 

 



Spillejobb 31. des. – Highland Geilo  

Avtalen er undertegnet fra vår side, men er ikke mottatt i retur. Styret avventer.  

 

Vikarer for jobben er dekket, men foreløpig ikke trommer. Dette vil bli ordnet i samråd 

med musikalsk leder.  

 

 

Status – Foreningen Norden Ski storband-treff 

Styreleder informerte om siste status ang. storband-treffet. Styret avventer for 

nærmere informasjon.  

 

Styret kan opplyse om at både UMO (Finland) og Bohuslän har takket ja til 

invitasjonen fra Foreningen Norden Ski, og at både Rådhusteateret og Kolben er 

positive til et slikt arrangement.  

 

Gitarist 

Fredrik Karwowski vil trekke seg ut av bandet så fort som mulig, pga. skole og jobb. 

Fredrik har likevel sagt seg villig til å bli med oss fram til spillejobben 7. nov.  

Styret vil snakke med gruppeleder Rune, og utlyse at vi trenger en ny gitarist. Vi 

kommer også til å høre med kulturskolen, samt å legge ut en utlysning på Facebook-

siden til Ski Storband.  

 

2. trompet 

Styret vil høre med Einar ang. 2. trompet. Geir Hauger vil bli forespurt om han kan 

være med 2. feb. 2014.  

 

Storbandcaféer 2014 

Rådhustatret har kommet med 3 datoer vi kan ha storbandcaféer, og datoene er 

05/04, 24/05 og 14/6 – alle lørdager.  

 

Styret har i utgangspunktet sagt ja til alle datoene, men det vil primært være 05/04 og 

14/06. Vi har reservert 24/05.  

 

Styret vil sammen med musikalsk leder finne «lokale stjerner» som vi kan bruke på 

cafeene. (blant annet trioen til sønnen til Thorstein Granly). 



“Musikalsk festaften i Frode Thingnæs’ tegn” 

Artistene er klare.   

 

Kolbotn 21.10.2013 

Kristian Johannessen 

 


