2009-03-17
VERKSAMHETSBERÄTIELSEFÖR HÄSSLEHOLMSJAZZKLUBB
KALENDERÄRET2008
Styrelsen för Hässleholms Jazzklubb får härmed avge sin
verksamhetsberättelse för kalenderåret 2008.
Arsmöte avhölls 2008-03-25. Styrelsen har därefter bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Vakant
Natale Bellan (bokningsansvarig)
Magnus Almqvist
Mats Hällefors
Ann-Christin Ahlquist
Lars-Äke Martinsson

Kort före årsmötesdagen meddelade ordf. Olof Larsson att han av personliga skäl inte ville
kvarstå i styrelsen. Styrelsens ordförandepost var vakant från årsmötet till juni, då BerntOve Kroon tillfrågades och accepterade posten som ordförande. Konstituerande
styrelsemöte hölls 080617.
Valberedningen har bestått av Bo Carlsson (sammankallande), Arne Dahlström samt
Ingegerd Sundblad. 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.
Klubbens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Antalet
medlemmar under året har varit 105 familjer och 71 enskilt betalande. Totalt ca 491
medlemmar.
Under 2008 har 4 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):
22 jan
5 feb
26 feb
15 mar
18 mar
8 apr
2 maj
16 sep
30 sep
21 okt
11 nov
19 nov
7 dec

Kristian Brink kvartett
Scantet Ed Thigpen Oulntet
Tango Orkestret
Ung jazz festival
Fredrik Kronkvist Quartet
Carin Lundin med Bo Kenne Quartet
Sinatra-afton med Round Midnight Big Band
Ian Mc Dougall Sextet/Tentet
Jojje Wadenius & Emanon Jazz Quintet
Thorbjörn Risager Bluesband
Vivian Buczek & Jan Lundgren New Trio
Nizzan Jazzband
Nils Landgren, Rigmor Gustavsson och Bohus Big Band

Det genomsnittliga publikantalet på våra ordinarie konserter har varit cirka 100 personer.
Vår hemsida på Internet utvecklas ständigt och besöks flitigt. Vid årets - med stor
förväntan ~ emotsedda Ungdomsjazzfestival den 15 mars medverkade fyra ensembler. I
övrigt har vi också under året anlitat ungdomliga orkestrar som förband vid våra konserter.

Under året har vi samarbetat med ABF på samma villkor som tidigare. Under största delen
av årets första halva disponerade vi den Blå salongen. på grund av att en mobil
internationell (och uppskattad) konstutställning förlades till Blå Salongen, genomfördes
höstens konserter i den (något stora) Röda Salongen. En konsert under 2008 hölls utanför
Hässleholms tätort; Kurhotellet i Tyringe, där Nlzzan Jazzband spelade.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att också 2008 har varit ett lyckosamt år för
klubben. Såväl publik som gästande musiker har uttryckt sig i positiva ordalag över vår
verksamhet, något som 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 - inte minst - det ekonomiska stöd detta inneburit.
Vidare vill vi också tacka Hässleholm Kultur, Svenska Jazzriksförbundet, Musik- och
Kulturskolan, Gymnasieskolans estetiska program, alla våra sponsorer samt - naturligtvis alla våra medlemmar för allt stöd och uppbackning. Vi arbetar oförtrutet vidare och tror på
"a swinqln ' future".

