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REFERAT FRA ÅRSMØTET  06.02.08                                                          Gran 26.02.09 
Sted: Huset 
Tilstede: Leif Mangerud, Grethe Johnsrud, Knut Linstad, , Peder Løvstuhagen,  Erik 
Ballangrud, Kjell Erik Rønning, Øyvind Larsen, Ola Skjøtskift, Solveig Brekke, Nils Erik 
Strømnes, Geir Nysveen, Live Mordt Mangerud, Gunnar Aarset ,  Kari Henriksen, Trond 
Lysenstøen, Hans Johan Strømnes, Asgeir Lilleås, Kolbjørn Dehli, Kristin S. Amundsen. 
 
Sak 1 Konstituering 
 Innkalling: Godkjent 
 Ordstyrer: Knut Linstad 
 Referent: Kristin S. Amundsen 
 
Sak 2 Årsmelding for 2008 
 Årsmelding og konsertoversikt ble referert av leder. 
       Med noe endringer: 
 Vedtatt – enstemmig. 
 
Sak 3 Regnskap 

 Regnskapet ble referert av kassereren. Han kommenterte og svarte på spørsmål.         
 Revisor Dehli kommenterte en positiv og en negativ ting: han måtte ha nye briller  

        for å kunne lese regnskapet, men nå luktet det ikke tobakk av det lenger. 
 

 Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
       Vedtatt – enstemmig. 

 
Sak 4 Innkomne saker 
 Ingen 
Sak 5 Retningslinjer for neste års aktivitet. 
 Fra 1.mars kan 5 prosent av spillebeløpet til Norsk Tipping gå til Hadeland  
 Jazzforum. Frivillighetsregisteret. Husk å registrere dere. 
 Ola mente at vi bør tenke på hva slags musikk vi har på Midtsommerjazzen. Det er  
 uheldig med høye kommentarer og annen høy musikk. Her trengs musikk med mer  
 trøkk som blues og gladjazz. 
 Ønske om flere kvinnelige vokalister. 
 Leif roste programmet for 2008 som tidenes beste. Han roste Øyvind for en  
 kjempejobb, og at programmet kunne være en retningssnor for kommende år.  
 Viktig med variasjon som appellerer til et brett lag av publikum. 
 Asgeir mente det var viktig å unngå at det ble for tett mellom arrangementene. Det  
 bør være 3-5 uker mellom arrangementene. Vi fortsetter med en konsert 
 i måneden. 
 Dobbeltkonserten ble kommentert. Solveig mente vi godt kan ha flere slike  
 konserter og få en ”storkanon” hit selv med lite lokale. Trond sa at det lokale  
 tilsnittet var viktig, og Kari nevnte at det var positivt med stolrekker foran scenen. 
 Vi vil fortsette med å arrangere lokalkveld. Det trekker yngre publikum og unge 
 musikere på scenen. I år må vi si nei til noen som gjerne vil spille på klubben. 
 Kolbjørn poengterte at det kom lite bluesfolk på våre bluesarrangementer. De 
 går heller på danseklubber som spiller blues. Vi vil fremdeles arrangere 2 blues- 
 konserter i året. 
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Sak 6 Kontingent 
 Styret forslår at kontingenten for 2008 forblir 250kr. for vanlige  
 medlemmer, 150kr. for pensjonister og skoleelever/studenter inkl. medlems- 
 fordel. Medlemsfordelen (gratis konsert) brukes på den konserten medlemskapet 
 fornyes (eller nærmest betalt kontingent).  
                    Vedtak – enstemmig. 
  
  
 
Sak 7 Valg 
 Valgkomitéens forslag ble referert av valgkomitéen. 
 
 Valgkomitéens forslag: 
 Knut Linstad velges som  ny leder for 1 år 
 
 Gunnar Aarset velges som styremedlem for 2 år 
 Geir Nysveen velges som styremedlem for 2 år 
 Kristin S. Amundsen velges som styremedlem for 2 år 
  
 
 Asgeir Lilleås velges som varamedlem for 1 år 
 Grethe Johnsrud velges som varamedlem for 1 år 
 Trond Lysenstøen velges som varamedlem for 1 år 
 Bjørn Tollaas gjenvelges som revisor  for 2 år 
 Valg: som valgkomitéens innstilling – enstemmig. 
 
 Valgkomité: 
 Styrets forslag til ny valgkomité: 
 
 Nils Erik Strømnes gjenvelges som medlem for 2 år 
   
 
 Valg: som styres innstilling – enstemmig. 
 
 Til slutt takket leder Knut Linstad for innsatsen, og roste de nye medlemmene. 
  
 

                 Kristin Svads Amundsen 
 referent 

 
  


