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Oppsummering frå styreleiar 
Den tredje Jordeplerocken i rekka vart nok ein suksess, og slo alle publikumsrekordar frå tidlegare år. 
 
Som styreleiar vil eg fyrst og fremst nytte anledninga til å takke. Ein stor takk skal rettast til våre frivillige 
medhjelparar, som både i forkant, etterkant og under arrangementet har stått på for at festivalen kan bli 
ein realitet. Det store engasjementet som festivalen skapar er motiverande for oss som arrangørar og 
skapar samhald i lokalsamfunnet. Vi set stor pris på kvar og ein av dei tusenvis av dugnadstimane som 
vert lagt ned under arrangementet.  
 
Vidare vil eg nytta høvet til å takke alle sponsorar og støttespelarar, private som offentlege, som i tre år 
har bidrege til at Jordeplerock kan sjå dagens lys. Den støtta som lokalsamfunnet syner gjev stor 
motivasjon til vidare arbeid. 
 
2016 blir nok eit spennande år for foreninga Jordeplerock. Med gode resultat og eit solid 
erfaringsgrunnlag frå tidlegare år har me stor tru på at også den fjerde festivalen i rekka blir ein 
knallsuksess. Me håpar å sjå deg på Jordeplerock 2016. 
 

Stian Offerdal Vatlestad 
Styreleiar 



Oppsummering frå dagleg leiar 
Året 2015 vart det året då Jordeplerock skulle ta steget frå å vera ein liten lokal festival, til å bli eit stort 
arrangement av regional verdi. Med Hellbillies som trekkplaster kunne festivalen stolt presentera eit av 
noregs beste liveband. 
 
Då ideen om Jordeplerock kom opp i 2012 vart det laga ei rekke planar og analysar for å vurdere om 
konseptet var levedyktig. Det vart også laga ein forretningsplan der marknaden vart definert til å 
omfatta Sogn, Valdres, Hallingdal og Voss. Det er difor gledeleg for oss å sjå at Jordeplerock 2015 trekte 
fleire publikumarar langvegsfrå en nokon gong tidlegare.  
 
Ved oppstarten av festivalen i 2013 vart det laga ein økonomisk treårsplan. Målsetjinga var at i løpet av 
ein treårsperiode skulle foreninga byggje opp ein berekraftig økonomi. Med ein solid kapital er 
organisasjonen betre rusta for nedgangstider og kan minimere risikoen som eit stort arrangement 
medfører. I årsmeldinga for 2014 kunne eg meddele at foreninga var på god veg mot dette målet. I år 
har eg gleda av å fortelje at vi har fulgt treårsplanen fullt ut og har lagt eit godt fundament for 
framtidige arrangement.  
 
Til slutt vil eg nytte høvet til å takka styret, frivillige, sponsorar, støttespelarar og andre som har bidrege 
til at Jordeplerock 2015 vart ein stor suksess. 
 

Helge Evensen Bjørkum 
Dagleg leiar 
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Organisering 
Jordeplerock er organisert som ei foreining med årsmøtet som det høgste organet. Det er gjort 
endringar i organisasjonen ved årsmøtet i 2016. 
 
� Anna Gjesdal har etter eige ynskje trekt seg frå styret og er ikkje lenger aktiv i foreininga 

Jordeplerock. Anna har vore styremedlem i foreininga sidan stiftinga i 2013. 
� Aurora Hellandsjø Lysne er frå 2016 nyvald styremedlem, men har tidlegare vore sentral i 

organisasjonen som teamleiar. 
� Jan Geir Solheim er etter eige ynskje ikkje attvald som varamedlem i styret. Jan Geir har hatt ulike 

rollar i styret sidan stiftinga i 2013. 
� Helge Evensen Bjørkum har sagt opp stillinga si som dagleg leiar frå 1. januar 2016. Helge har hatt 

denne stillinga sidan stiftinga i 2013. Han vil tre inn i ei mindre rolle som sponsoransvarleg. 
 Posisjon 2015 2016 
Styreleiar Stian Offerdal Vatlestad 
Nestleiar Gunn Beate Sjøthun 
Styremedlem Maritha Tønjum Skjerdal 
Styremedlem Torgeir Skjerdal 
Styremedlem Anna Gjesdal Aurora Hellandsjø Lysne 
Varamedlem Knut Egil Solibakke Mo 
Varamedlem Jan Geir Solheim   
Dagleg leiar Helge Evensen Bjørkum   



Gjennomføring 
Ei god og effektiv organisering er naudsynt for at foreininga kan yta 
best mogleg. Organiseringa frå 2014 fungerte godt og det vart difor 
berre gjort enkelte justeringar. 
 
Dagleg leiar ʹ Helge Evensen Bjørkum 
Fungerande festivalsjef ʹ Torgeir Skjerdal 
Informasjonssjef ʹ Torgeir Skjerdal 
Artistansvarleg ʹ Anna Gjesdal 
Teamleiar infrastruktur ʹ Stian Offerdal Vatlestad 
Teamleiar tryggleik ʹ Maritha Tønjum Skjerdal 
Teamleiar kvalitet og kjøkken ʹ Gunn Beate Sjøthun 
Teamleiar frivillige ʹ Aurora Hellandsjø Lysne 
  



Økonomi 
Foreninga Jordeplerock hadde i 2015 driftsinntekter på kr. 890 000. Dette er 
ein auke på kr. 250 000 (38%) samanlikna med 2014. Salsinntektene utgjorde 
kr. 790 000 medan andre salsinntekter utgjorde kr. 100 000. Inntektsauken 
skuldast i all hovudsak ein stor auke i billettsalet.  
 
Driftskostnadane til foreninga utgjorde kr. 708 000. Det tilsvarer ein 
kostnadsauke på 11% og har klar samanheng med auka produksjon og 
artisthonorar. Varekostnader er også i år den største utgiftsposten og 
inneheld artisthonorar og artistrelaterte kostnader. Varekostnader svarer i 
2015 til 45% av omsetjinga. Den nest største utgiftsposten er leige av 
maskiner og utstyr, som inneheld lyd/lys/scene, toalett og andre 
infrastrukturtiltak. Denne posten svarer til 24% av den totale omsetjinga. Til 
samanlikning utgjorde varekostnader 51% av omsetjinga i 2014, medan leige 
av maskiner og utstyr utgjorde 25%. 
 
Etter finansinntekter og ʹkostnader har foreninga eit årsresultat på kr.  
181 000. Til samanlikning var årsresultatet i 2014 kr. 519,00. 


