Styremøte i CBRC onsdag 08.01.2020 i Biblioteket på Håndverkeren:
Nye styremedlemmer:
To medlemmer har vist sin interesse for vervet som styremedlem.
Disse er Merete Lindtner og Sidsel Skadberg. De skal nomineres og evt. velges på årsmøtet 12.02.
Ledige verv i styret:
Styret trenger kasserer og fotograf. Nestleder i CBRC Tore Ingar Semb Austad påtar seg vervet som
sekretær. Han innehar fra før vervene som scene/ teknisk/ backline ansvarlig og bluesjam ansvarlig.
Klubbkalender:
Ny klubbkalender er på vei.
Økonomi:
Siste konsert gikk med overskudd.
Bluesjam:
Bluesjammen flyttes til Mestizo Dronningens som et prøveprosjekt. Dette grunnet enklere logistikk
og lagring av instrumenter og backlineutstyr. Nestleder Tore Austad gjør avtale om nøkkelutlevering
og befaring av lokalet sammen med daglig leder ved Cafe Mestizo, Cecilie Lønn. Vi får låne lokalet
gratis av Cecilie. Tore Austad er på vegne av CBRC ansvarlig for bruken av lokalet. Lokalet brukes av
CBRC til privat øvingsaktivitet for husbandet ukentlig og til offentlige Bluesjam kvelder med publikum
andre lørdag i måneden. Tore Austad låner ut sitt private backlineutstyr til klubben med
bluesjammen som formål. Det forefinnes pr. dags dato ingen innbruddsalarm i lokalet, så utstyret
søkes forsikret gjennom CBRC sine forsikringsavtaler. Vi prøver ut dette stedet våren 2020 for å høste
erfaringer før endelig lokasjonsavtaler inngås for Grand opening av CBRC Bluesjam høsten 2020.
Husband:
Husbandet utvides nå med to medlemmer. Nummer en er Roy Nicolaisen. Han synger og spiller
keyboard. Nummer to er Nikolai (Nikko) Berglihn. Han korer og spiller gitar.
De to tidligere bandmedlemmene Oddvar Ringstad og Terje Meland forlater husbandet
grunnet indre stridigheter om veien videre for husbandet og bluesjam prosjektet.
Husbandet teller pr. dags dato følgende syv medlemmer:
John Olav (Jolo) Nilsen – lead vocals
Bjørn Harald Skaar – lead guitar, backing vocals
Nikolai (Nikko) Berglihn – lead guitar, backing vocals
Tore Ingar Semb Austad – rythm guitar, bass guitar, drums and percussion, backing vocals
Yonas Risvold Boujar – rhythm guitar, bass guitar, backing vocals
Roy Nicolaisen – keyboard, backing vocals
Martin Karlsen – drums and percussion , backing vocals
Kristiansand, 08.01.2020,
Tore Ingar Semb Austad,
sekretær/referent.

