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SKI STORBAND
post@skistorband.no

http://www.skistorband.no

Referat fra styremøte 3. september 2008

Til stede ( i alfabetisk rekkefølge):
Biørn B. (delvis), Bjørn J., Rolf, Tor og Torbjørn

1. Økonomi
– Status:

Regnskapsfører (Einar) hadde sendt styret oversikt pr. august over bandets
økonomiske situasjon. Som tidligere fastslått (se referat fra styremøte 7. mai) tærer vi
allerede på medlemsinnskuddet.

I følge vår standardkontrakts punkt om sen avlysning har vi sendt regning på
den avlyste bryllupsjobben i juli. Hvis det ikke oppstår problemer her, vil situasjonen
se lysere ut.

Siden vi ikke regner med å tjene hverken på høstens klubbjobber med Majken
og Frode (Askim og Kolben) eller Skonnord-jubileet, er vi avhengig av et brukbart
overskudd på Elg & Tenor-konserten for å komme økonomisk i balanse. For å kunne
oppnå et tilfredsstillende årsresultatet er vi avhengig av å få inn en godt betalt
dansejobb i løpet av høsten.

– Det ble ved en misforståelse utbetalt dobbelt honorar til Geir Hauger og Jon
Bakkelund etter konserten på Ramme Gaard. I stedet for tilbakebetaling inngås det
avtaler om at disse stiller opp som «gratis» vikarer på senere engasjementer.

– Musikalsk leder har bedt om at hans honorar heves i takt med musikerforbundets
årlige justering av sine veiledende satser. Styret har akseptert dette.

– Søknader om ulike former for støtte til høstens prosjekter, vil som tidligere bli tatt
hånd om av Einar.

– Oppfordring til innbetaling av medlemsinnskuddet for høsten vil bli sendt ut til
samtlige medlemmer i nær fremtid.
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2. Medlemssituasjonen
– Linda og Hallvard har mottatt tilbud om fast medlemsskap og begge har takket ja.
Styret ønsker dem velkommen i bandet.

– Rutinene med at hver seksjon har ansvar for å skaffe vikar til øvelser og jobber ser
ut til å fungere – med et visst unntak for kompet. Styret vil ta kontakt med
kompmedlemmene for å finne en løsning.

– For å kunne ha et best mulig forhold til Ski kommune, ikke minst med tanke på
økonomiske bidrag, trenger vi flere vikarer /potensielle nye medlemmer som er bosatt
i Ski.  Torbjørn vil følge opp et par kandidater.

– Styret har som en ekstra gest etter Roars død, gjort vedtak om at Marit Myhre
utnevnes til Spesielt ønsket medlem uten forpliktelser (SØM) for sin frivillige innsats
for bandet gjennom mange år. Hun får med dette de samme rettigheter som Roar
hadde som æresmedlem av bandet.

3.  Høstens oppgaver
–  Majken & Frode i Askim 20.9.:

Forberedelsene er i god gjenge. Det er gjort avtale med Stig om styring av lyd.
Rolf kontakter Stig om hva han trenger av bandets utstyr. Rolf ordner også med
pressemeldinger (ØB og lokalavisene som dekker Askim og Mysen) og har allerede
lagt inn info på relevante konsertoversikter på nettet. Bandmedlemmene oppfordres
som vanlig til å sende ut mail til musikkinteressert venner og kjente. Forslag til en slik
mail kommer fra Rolf. Vi har adgang til lokalene i Askim fra kl. 13. Nærmere beskjed
om repertoar, fremmøtetider, lydprøve etc. vil bli lagt ut på nettsidene så snart dette er
klart.

– Skonnord-jubileet, Rådhusteatret 1.11.:
Bjørn J. (prosjektleder) og Bjørn B. er i kontakt med Tord S. og Marianne

Mørk som har ansvaret for gjennomføringen av arrangementet. Nærmere orientering
om vårt bidrag samt nødvendige noter på nytt stoff kommer så snaret brikkene er falt
på plass.

– Elg & Tenor, Rådhusteatret 16.11.:
Biørn B. er i løpende kontakt med Kjell Magnus Sandve (tenoren) om

repertoaer, noter etc. og vil orientere nærmere så snart han vet mer.

– Majken & Frode i Kolben 27.11.:
Skriftlig kontrakt er sendt Kullebunden Jazz ved May Britt Øverås for endelig

bekreftelse. Vi regner dette som en ren formalitet, siden konserten allerede er
annonsert på jazzklubbens nettsider. Nærmere orientering kommer senere.

– En generell publikumsrettet orientering om høstens konserter er lagt ut på våre
nettsider med linker til arrangørenes nettsider.
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4.  Notarkivet
Det lot seg foreløpig dessverre ikke gjøre å finne noen plass til arkivet på Oppegård
VGS. Skolen skal imidlertid bygges om, og vi håper at det da blir mulig å flytte
arkivet nærmere vårt øvelseslokale.

Arkivskapene befinner seg i øyeblikket hos Bjørn J.  Han og Stein vil i nær
fremtid gå igjennom alt sammen fysisk, sørge for plassering i riktig rekkefølge og
foreta en endelig kartlegging av evt. mangler.

Noen arrangementer befinner seg hos Biørn B. Han opplyser at dette bare
gjelder stoff vi i øyeblikket jobber med, og at dette vil bli levert tilbake så snart han
ikke lenger har behov for det.

5. Salg og markedsføring (jf styreref. av 7.5.)
Det jobbes videre med følgende saker:
– Utlodding av bandet (Rolf og Stein)
– Samarbeidsprosjekt med kjent danseband (styret og Jon Petter)
– Julejobb for de ansatte ved Den Norske Opera og Ballett (Rolf)
– PR-arbeid for høstens konserter (Rolf)
– «Big Band Dancing»-arrangement, egen regi eller i samarbeid (Rolf/styret)
– Dansejobb/event for legemiddelfirma og/eller velferdsutvalget ved UiO (Bjørn)
– Henvendelse til bedrifter i Ski (Tor/Rolf)

6.  CD-prosjektet
Prosjektet har foreløpig stoppet opp på grunn av en tildels «skremmende»
kostnadskalkyle. Styret ønsker imidlertid ikke å legge prosjektet på is og arbeider med
flere ideer til finansiering. Disse vil bli lagt frem for medlemmene til nærmere
diskusjon under seminaret 13. og 14. september.

7. Annet: Seminaret 13. og 14. september
Øvelsesseminaret i september holdes som før nevnt på Oppegård VGS,
lørdag fra 11 til 16, søndag fra 12 til 17.
Fredagen vil Biørn legge hovedvekt på gruppeøvelser, lørdag på ensemble.
I tillegg blir det innslag av Bjørn/Hallvard/Stein om Norsk Jazzforums kurs i Søgne,
og en diskusjon om videreføringen av CD-prosjektet (se pkt. 6).
Vi legger opp til en hyggelig felles lunsj begge dager. Bandet kjøper inn, men ta
gjerne med litt å supplere med.

4.9.09
Rolf


