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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÄSSLEHOLMS JAZZKLUBB
KALENDERÅRET 2007
Styrelsen för Hässleholms Jazzklubb får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2007.
Årsmöte avhölls 2007-03-20. Styrelsen har därefter bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter

Olof Larsson
Natale Bellan (bokningsansvarig)
Magnus Almqvist
Mats Hällefors
Ann-Christin Ahlkvist
Lars-Åke Ivarsson

Förre sekreteraren Sven-Gunnar Schröder har biträtt styrelsen och ansvarat för
annonseringen.
Revisorer har varit Jörgen Almström och Olle Altmarker med Lars Magnusson som
suppleant. I valberedningen har ingått Bo Carlsson (sammankallande), Björn
Bönnestig och Lina Holmberg.
Klubbens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Antalet medlemmar under året har varit 88 familjer och 60 enskilt betalande.
Under 2007 har fem protokollförda styrelsemöten hållits. Representanter för klubben
har deltagit i Svenska Jazzriksförbundets regionträffar.
I klubbens regi har under året arrangerats följande konserter (för detaljer hänvisas till
tryckta programblad och hemsidans flik Arkiv):
23.1
Hyllning till Åke ”Kometen” Persson; THEM BONES
13.2
Janne Erson Big band och Hayate Kafé
6.3
Anders Bergkrantz quintet
17.3
Ung jazz festival
27.3
Karl Olandersson Quartet
10.4
Jazzin' Jacks
25.4
Scott Hamilton med Claes Crona trio
11.9
Someband med Natale Bellan
2.10
EGBA
16.10
Malene Mortensen quartet
6.10
Jaqee och Bohuslän Big Band
27.11
Calixto Oviedo band
5/12
Juljazz
Det genomsnittliga publikantalet på våra ordinarie konserter har varit cirka 100
personer. Vår hemsida på Internet har utvecklats och besöks frekvent.
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Vid årets Ungdomsjazzfestival den 17 mars firade vi särskilt Jazzens år 2007 med
att låta hela fem ensembler medverka. I övrigt har vi under året anlitat ungdomliga
orkestrar som förband på våra konserter.
Under året har vi samarbetat med ABF på samma villkor som tidigare. Vi har under
året inte haft gemensamma arrangemang med Hässleholm Kultur på grund av
ändrade politiska instruktioner. Däremot har vi fått ett extra bidrag till Ungdomsjazzfestivalen utöver årsbidraget.
Lokalfrågan är som tidigare år. Under året har vi huvudsak använt Blå salongen i
Kulturhuset men även på Stadshotellet. Där saknas alltjämt fast ljudutrustning. Röda
Salongen, som är tämligen dyr, kommer till användning vid större konserter med
antingen många personer på scen eller förväntad stor publiktillströmning.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2007 har varit ett fortsatt lyckosamt år för klubben.
Såväl publik som gästande musiker har uttryckt sig i positiva ordalag över vår verksamhet,
något som verkligen stimulerar i det fortsatta arbetet. Publiksiffrorna har under året gått upp och
ner men vi har dock haft några publika toppar.
Vi i styrelsen för Hässleholms Jazzklubb vill framföra ett varmt tack till ABF för det
goda samarbete som förekommit under året med det administrativa och ekonomiska
stöd detta inneburit. Vidare vill vi också tacka Hässleholm Kultur, Svenska Jazzriksförbundet, Musikskolan, Gymnasieskolans estetiska program, våra sponsorer och
naturligtvis alla våra medlemmar för allt stöd och uppbackning. Vi arbetar oförtrutet
vidare och tror på en stadig, svängig framtid.
Hässleholm som ovan

Olof Larsson

Natale Bellan

Mats Hällefors

Ann-Christin Ahlkvist

Magnus Almqvist

C:\Documents and Settings\Per\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5MIX0XJ7\Verksamhetsberättelse för 2007.doc (200909-12-09, 200909-1209)

