
 

Verksamhetsberättelse 2021 för Jazzklubb Nordost, JANO 

Inledning 
 

År 2021 fortsatte Covid 19 att drabba hela världen med pandemi och inställda evenemang för kultur 
och idrott.  
 
Det blev mycket speciellt även för Jazzklubb Nordost! Inför konsertstarten beslutade vi av omtanke, i 
synnerhet om våra seniora medlemmar, tillsammans med artisterna att ställa in samtliga planerade 
konserter under första halvåret 2021. 

 
Till hösten kunde vi återuppta verksamheten med konserter varannan vecka och fick hälsa alla 
musikälskare välkomna tillbaka. Vi fick förstås följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket 
medförde att vi till den sista konserten var tvungna att införa kontroll av covidbevis. 
 

I styrelsen har vi fortfarande behov av nya krafter som på ett ordnat sätt tar vid för att vi ska kunna 

fortsätta med verksamheten på längre sikt. 

 

Styrelsen 2020 
 

● Ordförande Kjell Lövbom 

● Vice ordförande, Ljud, Hemsida Mats Blomberg  

● Sekreterare, PiJano Kristina Blomberg 

● Ekonomi och bokföring Hans Lehto  

● Bokningar Hayati Kafe 

● Marknadsföring, Artistvärd och Skribent Håkan Mossberg 

● Skribent, Presentatör, Thore Flygel 

● Caféansvarig. Skribent Jonny Ek 

 

Övriga funktionärer 
 

Revisorer: Erik Waesterberg och Tommy Larsson. 

 

Valberedning: Birgitta Fogelvik och Tommy Larsson 

  



Ekonomi 
 

Janos ekonomiska ställning är god vilket framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. 

Utöver medlems-, abonnemangs- och entréavgifter erhåller Jano ekonomiskt bidrag från 

Vallentuna Kommun, Svensk Jazz och Jazz i Stockholms län.  

 

Vid 2021 års utgång var antalet medlemmar 210. 

 

Styrelsen hade 6 protokollförda sammanträden under året. 

 

Aktiviteter 
 

Konserter under 2021 Antal besökare 

 

Våren 2021 Alla konserter Inställda p g a pandemin  

2021-09-26 Anna-Lotta Larsson 147 

2021-10-10 Povels Naturbarn 180 

2021-10-17 Martin Åklint Sessions feat Hayati Kafe 123 

2021-10-24 Jazzcats 146 

2021-11-07 Lönnkrogen Band med Björn Ingelstam 172 

2021-11-11 Ellen Andersson Quartet 142 

2021-12-05 Jan Lundgren Trio med Georg Riedel 180 

 
 
Summa besökare 1090 

 Genomsnittligt antal besökare 156 
  



Övrigt under 2021 
 

JANO:s hemsida 

Mats har hållit vår hemsida ständigt uppdaterad och aktuell. I slutet av året genomfördes en 

större uppgradering och förnyelse av hemsidan. Kjell, Håkan, Jonny och Tore skriver referat 

efter varje konsert. Mats fotograferar och publicerar bilder med hög kvalité. Vi har fått ta 

emot mycket beröm för hemsidan. 

 

Tidningen PiJano 

Tidningen PiJano gavs ut i 1 nummer under år 2021. Kristina och Mats ansvarar för layout av 

text och bilder samt kontakten med tryckeriet Grafiska Punkten i Växjö. Tidningen sänds 

direkt från tryckeriet till Posten. På så sätt kommer tidningen medlemmarna tillhanda på 

kortare tid. Hayati, Håkan, Thore, Jonny och Kjell skriver utförliga presentationer av 

artisterna. 

Vi har fått mycket beröm för tidningen från medlemmar och andra jazzklubbar. 

 

Programfolder 

Mats tar fram en programfolder varje termin. Den distribueras i nyhetsbrev och har funnits 

på Biblioteken i Täby och Vallentuna. Den finns även att ladda ner från hemsidan. 

 

Vi har fått många bevis på att foldern fyllt ett behov av information. En del har använt 

inbetalningskorten från foldern när de betalat avgifter till vårt plusgirokonto.  

 

Affischering 

Affischerna skrivs ut på Föreningsservice hos Kultur Vallentuna till en lägre kostnad än vad vi 

haft tidigare.  

Affischering sker i Vallentuna, Täby och ibland i Danderyd. 

 

Facebook 

Jazzklubb Nordost, Jano finns på Facebook. Håkan har annonserat via Facebook till låg 

kostnad. Vi kan se i statistik från hemsida och Facebook att annonseringen givit mer intresse 

och biljettförsäljningen har ökat under kampanjer.  

 

Nyhetsbrev  

Kjell, tillsammans med Mats och Håkan, skriver nyhetsbrev som sänds till cirka 280 

mottagare när Jano vill informera om något. 

 

Arkivering av Tidningen PiJano  

Samtliga utgåvor av vår tidning finns nu tillgängliga på hemsidan. De finns också arkiverade 

på Kungliga biblioteket i Stockholm. 

 

Entré 

I entrén har Håkan, Kristina, Thore, och Kjell jobbat. Ibland tar vi hjälp utanför styrelsen av 

Birgitta Fogelvik och Gunnel Gisslén  

 



Betalning har skett via Internet, Swift och Vallentuna Bibliotek. Detta har medfört en 

effektivisering i entrén och köerna har blivit kortare. 

 

Ljudsamarbete med Studio Blue  

Mats har fortsatt samarbetet med Studio Blue som har en tvåårig utbildning för 

studiotekniker. Detta samarbete har hittills varit mycket lyckosamt och Mats har ansvarat för 

vägledning och utbildning i ljudteknik till eleverna. Samarbetet fortsatte med de nya eleverna 

Henrik Johansson och Emil Söderberg. I nr4 av Ljudtekniska Sällskapets tidning finns en 

tresidig artikel om klubben. Den finns för nerladdning på hemsidan. 

 

Konsertstatistik 

Hasse har tagit fram vår konsertstatistik så att vi kan följa det ekonomiska utfallet på våra 

konserter. Intäkter för bidrag, abonnemang och medlemsavgifter fördelas på de olika 

konserterna. Detta har möjliggjort att vi har en bra uppföljning och kontroll på ekonomin. 

 

Programråd 

Vårt programråd har bestått av Hayati Kafe, Jonny EK, Kjell Lövbom och Håkan Mossberg. 

Hayati har ansvarat för bokningar och kontakt med musikerna och ombokningar på grund av 

pandemin. 

 

Artistvärd 

Håkan har varit artistvärd och ha haft kontakt med musikerna inför konserterna och sett till 

att våra musiker har tagits emot och erbjudits mat, frukt, kaffe och te. Det har uppskattats 

stort av artisterna. 

 

Kontakter med omvärlden 
 

Jazzriksdagen: Det här året representerades Jano av Kjell Lövbom på en digital Jazzriksdag 

p.g.a pandemin. 

 

Vallentuna Kultur: Mats och Kjell har deltagit i möten med Vallentuna Kultur. Samarbetet är 

mycket viktigt för oss då vi får hjälp med lokal, ljud, marknadsföring och försäljning av 

biljetter i Vallentuna Bibliotek. 

 

Stockholms Jazzfestival 

Vi deltog i årets jazzfestival med Jazzcats den 24 oktober. 

 

Jazz i Stockholms Län (JISL) 

Jano deltar i ett samarbete inom JISL (Jazz i Stockholms Län) tillsammans med 6 andra 

regionala jazzklubbar i länet (från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder). Samarbetet 

innebär att vi agerar tillsammans när vi söker bidrag från Stockholms Läns Landsting för vår 

jazzverksamhet. Kjell är ordförande. JISL har fått 100 000 från SLL i bidrag för att anordna 

ungdomskonserter under 2022 Av detta erhöll Jano totalt 19 000 kr inklusive vår 

administrationsersättning om 6 000 kr 



 

Utmaning -Nya krafter till Styrelsen 

Vi är nu inne på 43:e säsongen och inser att det behövs nya krafter som på ett ordnat sätt är 

med och tar vid om vi ska kunna fortsätta med verksamheten på lite sikt. 

Vi ser gärna att jazzälskare med yrkeserfarenhet som kan komma klubben tillgodo hjälper till. 

Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis marknadsföring, hemsida, ekonomi, foto, ljud och 

ljus.  

 

Ett mål är att kunna nyrekrytera två nya ledamöter till styrelsen per år. Det är ett mycket 

trevligt gäng som har kul och njuter av bra musik. 

 

Styrelsen Jazzklubb Nordost (JANO)  

 

Vallentuna 2022-03-20 

 

________________________ 

Kjell Lövbom 

________________________ 

Mats Blomberg 

________________________ 

Håkan Mossberg 

________________________ 

Hans Lehto 

________________________ 

Kristina Blomberg 

________________________ 

Hayati Kafe 

________________________ 

Thore Flygel 

________________________ 

Jonny Ek 

 

 

 

 


