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Sak: Styrets beretning 
 

Kjernevirksomheten for Nes Blues Club iht. §3 i vedtektene er at klubben har som formål å 
fremme blues, rock og beslektede musikkformer i Nes kommune. Dette vil vi si at vi har 
oppnådd med konsertaktiviteten for året. 
 
Klubben har hatt 217 medlemmer.  
 
Klubben har en sunn økonomi der de største inntektene kommer fra salg i egen bar og inngang 
på konserter og arrangementer. De vesentlige kostnadspostene er innkjøp av varer for 
videresalg, strøm og honorarutbetaling til band, samt husleie. Det er investert i nytt kjøleskap i 
storebaren. Vi har kjøpt nye t-skjorter og gensere til vakter, barbetjening og ryddevakter. 
 
Det ble avholdt 12 konserter i 2018 i regi av NBC. Totalt har det vært over ca. 2300 personer 
ved våre arrangementer i løpet av året. I tillegg har vi hatt noe utleie av lokalene. 
 
Det har vært et variert program i løpet av året med ulike musikk sjargonger og aktiviteter. 
Mangfoldet av musikkstiler har vært stor. Mange utenlandske artister har gjestet oss. Paul Lamb 
(UK), BB & The Blues Shacks (DE), Staice Collins (US) og Mike Andersen (DK). Kan nevne at 
BB & The Blues Shacks (DE) er kåret til Europas beste bluesband i fle musikkmagasin. Til avisa 
Raumnes uttalte de at «Pakkhuset er et av de råeste stedene vi har spilt» 
 
Mange lokale band har spilt i løpet av året og har både vært hovedband og oppvarming til de 
mer profilerte artistene. 
 
Klubben ble nominert til publikumsprisen under kultur- og idrettsgalaen i regi av bla Nes 
kommune. Vi nådde dessverre ikke opp. 
 
Fra Raumnes Historielag ble vi tildelt kulturminnevern 2017 for stor innsats med restaurering av 
Pakkhuset og tilrettelegging for allsidige kulturaktiviteter. 
 
Som vanlig var vi med på Motordilla der vi solgte vafler og forfriskninger hele dagen på 
Pakkhuset og på uteområdene var det utstilling av Amcar.  
 
Norsk Bluesunion arrangerte bandseminar-helg 9.-11. februar 2018 for unge musikere under 26 
år på Pakkhuset. Som instruktører var bla. Henrik Maarud, Bill Troiani og Erik Harstad. Det var 
6 deltakere De unge deltakerne fik vist seg frem på en gratiskonsert lørdags ettermiddag.  
 
Øvingslokalene i kjelleren, som disponeres av Nes kommunes Ungdomscafé, har vært i flittig 
bruk av flere unge, lokale band. De har etablert Boden Studio som er et gratis tilbud til alle unge 
i Nes som har en interesse innenfor musikk/lyd/produksjon. I tillegg til to øvingsrom, tas det her 
opp og produseres musikk. I tillegg lager Boden Studio et eget radioprogram rettet mot ungdom 
i Nes som går på lufta hver annen uke.  
 
Pakkhuset er også leid ut til lokale næringsdrivende som har hatt egne private arrangementer. 
 
Vi har et godt forholdt til pressen, spesielt Raumnes som har mange saker om Pakkhuset og 
klubben. Forhåndsomtale om band og referat fra avholdte konserter og andre aktuelle saker 
vedrørende det som rører seg her. 
 
Som året før har vi hatt Motortreff for Amcar, veteran, mc og spesielle biler ved Pakkhuset 
første torsdagen i hver måned i vår-/sommerhalvåret. Det var et yrende liv de gangene som vi 
hadde dette. Pakkhuscafeen var åpen. 
 
Lørdag 11. august var det klart for årets store begivenheter på Pakkhuset. En rekke lokale 
artister og band stilte på scenen i en veldedighetskonsert til inntekt for lederen av Nes Blues 
Club, Henrik Stefansen, som har fått en aggressiv MS-sykdom. Alle musikerne stilte opp gratis. 
Overskuddet i sin helhet blir donert til Henriks behandling (ca 120.000). Tidligere gjennom en 
innsamlingsaksjon har klubben gitt kr 25.000. 
  
Av dugnader som ble gjennomført i løpet av året ble øvingslokalet i kjelleren som vi disponerer 
slått sammen med lageret til et stort og øvingsrom som flere band kan benytte, 
 



    

Vi har hatt 2 kontroller av Trygg 24 som er aktør for kontroll av salgs- og skjenkesteder på 
Romerike. Kun positive tilbakemelding på kontrollene. Ingen anmerkninger. 
 
Det ble også gjennomført 2 pubkvelder med lokale artister. Dette er «mini» Pubkvelder med 
gratis inngang og tidlig avslutning. 
 
Gjennom NKF Arrangørstøtte musikk (Kulturrådet) har vi fått innvilget 2 søknader på til sammen 
kr 70.000. 
 
Gjennom mange år med mobilt bredbånd fikk vi koblet oss på fiber i begynnelsen av året. 
Nødvendig nettverksutstyr ble innkjøpt og vi har nå full dekning trådløst på huset. 
 
Ny Tono-avtale kom på plass i løpet av året. Etter at Tono hadde sagt opp avtalen per 31.12.17 
med en rekke aktører i musikkmiljøet bla Norsk Blues Union (NBU) som vi er medlem av. På 
vegne av medlemmene fikk NBU på plass en ny avtale.  
 
Klubben stilte med tre delegater (Henrik, Jon og Kjell Ivar) på Norsk Bluesunions landsmøte i 
Trondheim 20.-22. april. 
 
Under arrangementer og andre tilstelninger er vi avhengige av frivillige som er med. Det har i 
løpet av året kommet mange som ønsket å være med. Vi er nå ca 30 frivillige som er med å 
drar lasset. En stor takk til alle frivillige. Uten de hadde ikke klubben fungert.  
 
 



    

Konserter og andre aktiviteter på Pakkhuset 2018: 
Dato Arrangement Type 
2018-01-13 Fønix og Veracruz (Nes) Konsert 
2018-02-10 5 for Fun (Nes) og The Breeze Band (NO) Konsert 
2018-03-24 Bjølsen Valsemølle Konsert 
2018-04-07 Paul Lamb & The King Snakes (UK) + Roots (Nes) Konsert 
2018-05-05 BB & The Blues Shacks (DE) + Dodging Bullets (Nes) Konsert 
2018-05-26 Hilljacks (Nes) Konsert 
2018-08-11 Støttekonsert for Henrik  

Fønix, Nes AllStars, The Band Tribute og Marius Lien Band 
Konsert 

2018-08-25 Cash Commitment (NO) og Runaway Boys (Nes) Konsert 
2018-09-22 Crystal Heart Band (Brød og Sirkus) Konsert 
2018-10-20 Stacie Collines (US) + HM Johansen Konsert 
2018-11-17 Mike Andersen (DK) Konsert 
2018-11-23 Pubkveld – Dagfinn og Maylinn Vangen Pubkveld 
2018-11-19 Sparebanken 1 - Priv arrangement Privat 
2018-12-14 Julebord Nes vgs Privat 
2018-12-27 Pubkveld - Arne og Terje Pubkveld 
2018-12-28 Hilljacks Konsert 
 
 
Organisering av styret 2018: 
Navn Verv 
Henrik Stefansen Leder 
Jon Troli Nestleder 
Kjell Ivar Østtorp Kasserer 
Rune Korsvoll Styremedlem  
Pål Ring Styremedlem 
Erik Sogn Styremedlem 
Anita K. Stenersen Styremedlem 
Kristin Solvang Styremedlem 
  
Lena Holt Varamedlem 
Geir Korsvoll Varamedlem 
Trond Sundet Varamedlem 
Heidi Sann Varamedlem 
  
Ikke i styret:  
Tore Bjerke Revisor 
Trond Eriksen Fører regnskap for klubben 

 
Lena Holt har vært skribent for BluesNews. 

 
 
Årnes, 19. mars 2019 
 
 
 
______________________________________________ 
Kjell Ivar Østtorp 
Styremedlem - Kasserer 

 



    

Sak: Økonomi 
Gjennomgang av Årsregnskapet. 

 
 
Sak: Fastsettelse av medlemskontingent for 2020 

Fastsettelsen av medlemskontingenten for 2020 delegeres til styret og den skal fastsettes av 
styret før utgangen av året (2019). 
 

 
Sak: Valg av styre for 2019 
 

Navn Verv På valg 
Henrik Stefansen Leder 1 år 
Jon Troli Styremedlem Ikke på valg 
Kjell Ivar Østtorp Styremedlem 2 år 
Rune Korsvoll Styremedlem  Ikke på valg 
Pål Ring Styremedlem Ikke på valg 
Erik Sogn Styremedlem 2 år 
Anita K. Stenersen Styremedlem Ikke på valg 
Kristin Solvang Styremedlem 2 år 
   
Lena Holt Varamedlem 2 år 
Geir Korsvoll Varamedlem 2 år 
Trond Sundet Varamedlem Ikke på valg 
Heidi Sann Varamedlem Ikke på valg 
   
Ikke i styret:   
Tore Bjerke Revisor  

 
 
 


