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Det fi.nns många medlemmar som säger att nfuot roligare än JANO:s
Julfest - d.et finns bara intei let är en fest med. god. mat, vin för
d.en som vil1, håirIlg rnusik och framför alltl dans i massor.
Det är faktiskt en fest d.iir AI,LA DANSAR från lcrrällens första Lill
nattens sista d.ans.
Ee anna sak d.u också bör veta: d.et bIlr väId.igt fort utsåItl l,okalen
rymmer bara 1)0 personer och närmare )OO med.lemmar och d.eras gäster
skall nslåsstr orn platserna på julfesten,
Så anqåI öi.S så fort som möjLigt så är tLu säker på att få komma med.i
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rned. l5rr högtalare bytes mot Mini-
bnrte I eller Minibrute 2.
Ilir:g Bo Nerelius, O762hA6 69

Swi-ngland: Grrnnar Olsson as, TorbJörn
Gu.stavsson vlb-e Andere Stål-hammar Pr
Rernt olofsson g,/lnarm,, Arne hrn'lqvist b

Johnny Klaar dr.

Crazy Rh:rthm: Ölaes Rrodda, Erik ?ereson
cL/s, Irtikael Sela'nde::, Ronie Tlolmkvistt
Anders Ra.be g, Göran l,ind b'

Swingland Sextett har ni lranske både

hört och dansat tiIl förr: Fandet har
hetat rrlrömlivintetten'r tldlgare I och

"p"i.t 
t'1.a på Vallentuna Jazzkafl'

Trnder nuvarande orkesternamn hördes
gäneet på Vallenttrtta Jazzfest 1S/g i
[1.'Grrnnar Olsson, gom var sem:Lproffs
1g4a - 52 (i örnslröldsvlk) har samma

nobla silverton 1 saxen som I håret'
Anrlers Stålha.mmar, en gång medlem ev
Storlrvl lle creeperg, sede'n medlem av

b1. r. Hans lllarseha.lls mainetreamsextott e

var Jazz Frienrls förete plantst och är
sti11 going. Randledaren, Sernt Olofsson'
är ju, som a.lle vet, Svert,qes svar På
Toois fhlelemnrts. Xom och l-yssna! Och

ni , som al lti<l komme--' i stora" ska'ror
för'att höra i da.gnrna LP-debuterande
Crazy Rhythm, kom i såpass grd tld att
ni hlnner höra höstens ö're::raeknings-
b',ndr Swingla.nd Sentett! Extra attrak-
tioni Ttalarnas Gary Burton, forbjörn
Gustavsson!

TAM,A TIUM§ET

säljes" fopp-tnrmrnor .i gott skiok.
Johän serotc, teL, oyf ?68 38 98
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zfhCoffiÖN"J WEKA}IA
Convention: I[agnrrs Jeqe]:trlalm tp, Sören
Svedestlg ts, Tommy larggon p, Tage
§vedestig b, Gunnar Reichmann dr.

Wekama,: Jonas Knuteson s, Johan Söderqvist
pr Christtan Sperlng b, illlkeI tll.fberg dr.

Conventton, från bör.jn.n en kvartettl
nllmera med unge l\4agnus Jegermalu på
trumpet, har nl hört på båd.a våra Jazz-
kafder oeh på flera Janzfes*er. Ett
på1it1tgt band i l,rtessengers/Bebop-anda.

TVekama hette |tClosenessn när ni hördle
tlem sist: Det var förra hösten, då
bandet hade David Wllczewskl_ på sax
i stäI1et för Jonas Knutsson. Den slst-
nämnde har snabbt ejort slg käncl bland
de initiernde I Stockholmo Jazzvärl_d.
IIa,n kornmer från llmeå och betra,ktas som
ett av våra stora lnhemska saxofonlst-
löften. En utmärkt, ung, mod.ern Jazz-
grupp a11tså, som vi rekommenderar!
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l/iaLte SJöstrand: Malte Sjöstrand ts,
Kaj Sundblom p, Claes lVordström b,
Rolf Fredriksson dr, Tessan lty1-öf voe.

Håkan l,ewlnr Håkaa frevrifl s, Gösta
Rundqvtst p, lars-llrban HelJe b, I.,Iats
Hel1berg dr.

l,ttalte SJöstra.nd var en qång med.lem av
Grlbbrrns Hot Flve. Sedan dess har han
hunnit erheta ned ryUfi-teatern, Frla ?ro,
stu{eret muslk på Fylking;en m.m. Han
försörjer sig genom att turnera med
Folf lYikström. När han slänper sig 1-ös
med den egna, handplockade k'rintetten
bllr tlet Jazz för hela slanten: Bebop,
ballader och 1a.tj-n::ytm 1 1ämn1lg blnnd-
nlng.

IIar nl ännu inte i:ört 'La1as om ltflkan
Lewin och hans Kva.rtett, så. kommer ni
att tala länge om det ha.nd.et efter att
ha hört det. Det betraktrs a1lmänt som
en av landets bä.sta yrkesverksanma iaxz-
grupper Just nu. Medl-emmartla är bosatta
på olika platser 1 §orrland, men funge-
rar som en vä1 sn.rnma.nglretsad" enhet under
Håka.n f'ewlns dyna.mtska -l-ef,nlng. Mtssa
lnte rlen här.kväIlen, då får nl ångra er!



JANO-JAM

-höet,ens andra i ordning€nr ä9de

rum i Hörsalen den 28/10.
Christer Fröeeån var förhindrad att
närvara, och i hans stäIle tjänst-
gJorde förnämlige unge pianisten
Arne Tengstrand.
Arne hade med Big Urban lrlerner, baa

och nli oFriai, trummor.
J

Från JAN0:s sida deltog Tommy Larsson,
piano, Run" Svenscon gitarr, Jan

0ttosaon bae, Bo Nerellue bas,
Itlårten Nilsson trummor och Niklaa
Forsaån altsax.
Ett fåta1 Iysenare var även på plats.
Nästa gång det jamnas i hörsalen är

Söndacen den 25/LL kl. 13.00

Då räknar vi med att ha Chrietar
Frössån tillbaka på pianopallen
igen. Även vore vi glada och teck-
samma om det dök upp några flera
bIåsareo.... lite m6re uppatältrande
skulle inte alls skada.
Och kom gärna och lysana, ni andra.
Oet svänger tifl rlktlgt trevllgt
på jammen.

U äLkomna'.

39m4,

AlIa ni JAN0-madlemmar lom bor i
Uallentuna - här är några ord, sPE-

ciellt till ar !

För det förstgl Er til19ivne sekreterai
rB skulle behöva lite hjäIp'. Jag cittel
i kasaan varje gång vi har Vallentuna
Jazzcafå. Det är mycket trevligt, Jag
aer fram emot varje cafåkväll.
lYlen, mellan kI 19.30 och 20.0t] och

an liten stund kring 21.3O, skulle
jag behöva en avbytare. Då måste jag
nämligen sätta upp förstärkeriet och
hjäIpa respektive orkester på plats.
Det är ju ingen svår sak'.
SäIJa bilJettrr en halv timme förE
20.00 eller en kvart - tjugo minuter
kring 21.3O de kväIlar då vi har
två grupp€r, och vi har Ett byte på

SCenen.

Hör av dig, du Privillige entusj.ast
aom gärna vill hjäIpa til}.
För det andlgl Ui har haft vätdigt
låga publikeiffror på Uallentuna Jazz,
cafä i september och oktober.
Jag skulle gärna vilja veta varför
och det är bara ni, kära Vall.entuna-
bor, aom kan ge mig gvaret.
Har nri ledsnat på Uallentuna Jazz-
cafå. Ska vi lägga ner det? Ellbr
ska vi göra det rollgare? I så falt

hur.
:

8o Nerelius
Teknikvågen 1? nb 

:

186 OO UALLENTUNA. 
N

Tel. A762/706 E9

v
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Varje år ord.nar Rikskonserter ooh
tidningen 0J en omröstning om vem som ska.
skall få göra årets JLZZ I Sym,Icf-
skiva på märket Caprioe.
I år är d.et d.en 1{:e omröstningen i
ord.rrin6'en oeh segrand"e g:rrpp får göra
1!Bl års JA?,Z L STIERIGE-skiva.
Denna skiva skall igte ]nnehå]Ia
ngrrrppe r eller solister som red.an är
vä1 företräd.d.a på skivmarknad.en med.aktuella jazzlnspelningiLril som d.et
heter i tävlingsbestämmelserna.
?Ian behöver heller inte rösta på någon
viss gnrpp som red.an gjort en Ja,zz L
§verige-inspelning - t.ex:
Sevd.a, Rena Bama, 3jörra Alkes Kvartett,
Iqk1a, 0pposite Corner, Förkläd.d. Gud.,
3irka, Mount EVerest, F Nor6n Band.l
E ntra Cameleon, Jinglaspel,
T Koverhult, Equinogi
Namn och ad.ress nsåte uppges när man
röstar.
Scicka d.in röst till l
0J, Box 16 252, IOJ 25 SI0CKHOLM.

P§
Det kan löna sig att rösta på fLera sätt.
lels Jran du hjäIpa d.in favoritgrupp,
d.e1s kan d.u vir:na ett exemplar av nåsta
Jazz L §rerige-skiva.
2J av d.e insänd.a röstsedlarna d.ras
- oavs€tt vilken grupp d.u röstat på _
ooh var och en av d.essa vimer en skiva.

Btilous §torband.

söker intresserad.e bIåsare.
Ring J,ars 3iilow, te1. OJ62/ rcA Ae

PIANI§'T

söker orkester. I! år, kan analyser.
Ring Johan Söclerberg, oB/ 756 26 Zz

Efter d.iskussioner på årsrnötot ochlnom d.en rgra ssrrelsen nar-vi icommitoverens om att tiIlämpa följ.rncleavgifter på våra Tazziaf€eri
I{ormalavgift
.Arrgo för JAiriO-med.lemmir.r

Avgo för ungdom 12 - ZO eT
Sarn und.er t2 år

ll
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fanns på ntry Jazzcaf€ när vi hö11 till
i^Yiggbysaleno sed.,un försvann d.et på
något vis i fstten"
Men nu komme.:' d.et tillbarka.
Sofforna nåirmaust entrdn blir rökfria,
Dessutom snabbväd.rar vi d.å och d.å,
genom d.ärren bakom Carls se:rrering.

A3F NONSOST

är med.amangör i en d"e1 av höstens
Tazzcaf$-program. Det qä1Ier
konserten aen ZB/LO med Opposite
Corner och konserten d.eri ä7yZ 

^.dEåkan Levins Kvartett. | --
JÅNO har haft ett givande, konkret
samarbete med. ABtr' Nord.ost änd.a sed.an
d.en första Jazzfesten t)l).Vi är gIad.a över att aert'irar fungerat
eå bra och ett vi nu ytte"iigire trarkunnat bygga ut våra relatioäer
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KvällEn den 28/10 med EPPoclte
Corner och Bosse Tiqrån blev Ju

mycket bra även Publikmäesigt.
Samtidigt kunde vi konatatera att
kunde höra och se perfekt och att
fanns riktig jazzklubbskänsla i
lokalen.

aIla
det

Anledningen tifl detta var att vi för
första gången teetade Bn ordentlig
acan, och dessutom att flytta om bord,
stolar och soffor eamt att arrangera
belyeningen.
Ui vet a}ltså numera hur det eka

göras - men - helet aka dEt görae

varie sör'rdaoskvä11.

OCH TILL DET BEHöUER UI HJiiLP:

Vi behöver a1ltså ett gäng medlemmar
( S-q Bt) som hjätper tilI - framför
allt med scen€,n.
Det skulle innebära Iite arbete någon
söndag i månadan ma.l.Lan :.8.00 och 1g.00
samt bortplockning efter 22.OO.
Naturligtvis får ni vara gratla på

cafået hela kvä11en ni hJälper tilli
Fyll i kupongen här nedani

Ti11 Kerstin tJallerman
Jazzklubb Nordost
'- .'-Tingsvägen 3

I83 40 TABY

JA, JAG UILL GARNA LEVA MED T SAZZ-

LIVET OCH JOBBA EN SöNDAG DÄ OCH DÄ

PÅ T iieY JAzZCAFT

Namn . a . a a a o . . a a a . . a . , . . . . . a . . o . . . . . .

Adress ......o...
Postadrgg8..............Tg1.....'.'. "

a Ölrrner b, Mikael 3lorod d.r. 3

frro*r*, ,r"r*o* un*, 5

I Cal1e Bång tp, Eans pettersson tb, R:ne J
1 Pettersson BB, Lars ftrorell p, Sven-Erikf\tt#grätä3':5y

PI-JINO

-

Populär fnfornatlon fr0n Jazzk1ubD trordost
Reilaktörr Jan Åberg O?6ZfiZZ6l
JAI{O

Orttförande: Kergtln lfallernantel 08/ 756 49 5'Åd.reesregister -ir- -n-- 
-

Kassörs Erlk Uaegterberg, teltel osl 768 42 4ij
§ekreterare & Doknlngart
Bo llerellue, tel. 0?62fiOe eg
lledleneavglft t 40 t-/ Lt
Poetglfot L9 25 S, - ,
Postad.rege r
Jtro
c/o Yelleroen
lllngavä6en JIs, 40 ILBY



JÅI{O l,rsmötesprotokot I

PROTOKOLL FöRT VID ÅRSMöTE },{ED JAZZKLUBB(JA}.IO) I TÅBY KOMUUNÄLHUS SAMI.{AXTRTPESNUM 3OI
1984.

26/9 1984

NORDOST
DEN 26/9

!. Sötets öopnande
ordforande Jan Åberg förklarade m6LeL öppnat och hälsade denärvarande välkomna.

A. Sötets behöriqa utlvsandq
Mötel ansågs behbrigl utlysL i enlighet.rned st,adgarna.

3.. Daoordnino
Dgt i förväg utsända förslaget till dagordning fastställdes.

t. Val av ordförande fög ärsmölgL
Till ordf örande valdes 6ciran Rendert.

§. Val ay sekreterare för årsmötet
Till sekreterara valdes Erik WaesLerberg.

§.. Val ay a sg iusterare f.öf åf_lgötet
Till justerane valdes Berth vinghamnrai och Leif persson.

7. Stvrelseng verksamhetsberättelse
EfLer genomgång av versamhet sberat telse sant resultaL ochbalansräkning beslöt mciLet att godkanna dessa medanmärkningen att årlalet i verkeamheLsberätLelsen skall
ändra.s från 1983 till 1984.

g. Reyi sorernas @gät te I se
Revisor Tommy Larsson föredrog revisionsberättelsen ochmötet beslutade att godkänna densanna.

9- .Frågan g1g ansvarsfrihet fög den ayoående stvrelsenRevisorerna har i sin revlsionsbenätt"l"e rekomenderatårsmötet aLt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångnaverksanhetsåret. Hötet beslöt att bevi I ja styrelsenansvarsfrihet .



lg,. Nve f_gåoor: motioner och förslEoInga notioner hade inkonuit.
styrelsen hade föreslagit en ändring av stadgerna paragraf 4om medlensavgift till följande lydelse ',Mediensavgi.,fterlägges per budgeLår" i stätlet för.,Medlensavgift erlälgerper kalenderår". Mötet beslöt att godkänna ändringen.

!L- Bestämmande eq årsavoi{lens och ev arvodens storlekÅrsa.vgif ten f astslogs till co xronor per. verksemh;t"#. Dennya styrelsen fick i uppdrag att ändra årsavgiften innannästa årsmöte om de så anser nöåvändigt.
Frågan om arvoden till styrelsen togs upp och diskuterades.Möte[ beslöt att inEa arvoden skull; dsiaa ut.

JANO lrsnötecprotokol I

!2. Val gg gg stvretse f.öf el;!. åC
Valberedningen företrädd av Leif Fersson
förslag till ny sLyrelse, nya revisor€rför dat kommande verksamhetsåret. Möt etpunkt följa valberedningans förslag.

LA.L. Ordförande
Ti I I ordf örande valdes Kerstin glal lerman.

12.§.. Surpleanter
TiIl suppleanter valdes Lars Bulow,
Mårten Holmberg.

1/..7. Redaktög och §,§-ansvario
Som en extra funktion uLöver den
valdes Jan Åberg till redaktör för
JANO och medansvarig för föreningens

28tE 1g8r

presenteradc sina
och ny valberedning
beslö[ att i vafje

UI la-Bri tt Cumlin och

sLa.dgeenliga styrelsen
föreningens tidning PI-
PR-verksamhet.

&.2. Vice ordf öranda
Till viee ordförande valdee Lars Gottf,riedz.

t!.3. Kassög
TilI kassör valdes Erik Waesterberg.

12.!. Sekreterare
Till sekreterare valdes Bo Nerelius.

12 - S. Ordinerie ledamöter
Till ordinarie ledamoter valdes Birgitta sundsLrön, carlZachrisson och Christer Krokstedt.



JÄNO

xt.

.f,rsnötesprotokol I 2619 198{

l/3] g;A §4å rpvisorer och gg supoleant töf e-gL åf

1 3. 1 . Revi sorer
Till revisorer valdes Tomrny Larsson och Åke Wikander.

E .A. Revi sorssuooleant
Till revisorssuppleanL valdes Sven Lange

14. Val g;4 Lalberedninq f ög ett åg
Till ny valberedning valdes Leif Persson, Bernt orofsson och
Berth Vinghammar.

f§. övr ioa fgåoor
Frågan om inträdesavgiftens stortek togs upp. Skillnaden i
avgift för medleu och icke-medlem ansågs vara för liten (
20-15=5 kronor). Mötet gav styrelsen i uppdrag atl on de så
ansåg ändra inLrädesavgifternas storlek och gav som rekomen-
dation att medlensavgifIen för icka-medlem skulle höjas titl
25 kronor.

Frågan om en annan nöblering i lokalen Cafe ÅtLunda alterna-
tiv[ en annan lokal för jazzcafeverksamheLen togs upp.
Styrelsen fick i uppdrag att prova andna alternativ vad det
gälIer nöblering och placering av orkestern i lokalen. Vad
beträffar andra lokaler fick slyielsen i uppdrag att hålla
ögonen öppna.

16. MöLets avslutande
Ordförande tackade alla 13 som deltagit och förklarade tnölet
avslutat.

Justeras:

Hfu
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§t
§Yfte

JazzkLubb Nortlost (.lmo) ar ea lntreeseförenlagr antlutea tt11
§venska Jazzrtkeförbundet (s.ln). arAlt0ra ayftc tlr

att friimJa Jazzlntreseete L f§rata hand t Stockttolus norilöftre

- förorteir Täby, Vaxhöh, lkerebcrga; DandcrTö ooh Vallcnture

att verka för ökat etöd ttll Jazzgruppor ocb lnprovlaattongotrklar

att skapa anöJllghet för tnvåaanra 1 }{0-reglonea att höre lrrrnör
Jazznualk

35[! skapa fler arbetetlllfäJ.Icn; 1 företa heDA för Jalzgruppos ts0
anlnytnlng ttlI l{O-regtoaca

att verka för ett 6ott förhÅllande nellsn Jazzuualker a? alle Xate-
goraer och

att verkr för ekäJ.lga nuelkergaSor

att upprätthåIla kontalcter ooh vcrkt för utbytc ued andra otgan!.eatto-
r€r1 som verkar för JazznuetkeBr eant

att i övrlgt verka för eanarbete och kontalct nellan Jazzi.atrcseerade,
särsklIt Mo-regloncn.

§z
Medleneekap

Rätt t111 meillerneskap 1 JANO tlllkonner varJe Jazltntreaacrail;
Lyssnare säväl son Jazzutövare; 8o![ etödcr förentngeno e;'fto oeh
erlägger årsavglftl eon fagtgtällee av åranötct.

.§,
StvreLee

-

JA!IO:o verikeamtret leds av eD etyrälecr 8oB utscr av årqötct.
Styreleen ska1l bestå av sJu ordllnarle lcdauötcrl Jänte trc sutt$lean-
ter; son välJa för en porloil av ctt år. Ordförande, vlcc oröfBrradcl
eekreterare oah kaegör vä1Ja eeparatr övrtge uppgtfter för{qtrae
Lnon styreleen.

Styreleen är beelutenässlgr när fen etyrelseledernöter är föroanladc.
Beelut fattae genon omröstnlng ued enkel naJorltct. Vtd 1ltc rärtc-
tal har ordföranden utslegsröet.

§tyrelaen skal1 hålla rnlnst eer protokollförda uötca pcr år.

§tyreleen äger rätt att ttlleätta utgkott.

Orrl,f,öranden är sgtmankallandc.



Åranöteeprotokoll ekell yera Juatcrat av ilc valdi Juetcrarlrr ooL
ttLlsänt alla nctllcnmar seract en nåaad cfter årsnötcts r"htIl&to.

§z
Merllenenöten

§tyrelsen kan samrankalle 1111 nedlensnötr. Ka1lcleä t111 ucällrroötc'
aon lute är åramötel ska11 utg0 ntnet två veckor f,ört rätrt ooh
ekall lnnehälla tnfornatLon on etyrclecag åfbctc.

§a
Extra nedlensnöte och extre ärs.uötg

Extra meillemsrnötel även extra åromöte; skaLl utlyaar oa l/j ty förc-
nlngene rnedlemmar påfordrar dette, eller 1 övrlgt oo stlrrtlrta f!.ancr
det på,kaLlat. Extra medleusmöte utlyeea på rättp ron gäl.Iar lör ordl-
narLe medlemenötc.

§g
§terlseändrlne

Dessa stailgar ken endast llnöreg gonon aff 2/5 av öcltrgnEpf pt
stadgeenl.lgt årenötc så beslutat.

§to
Förenlugens uoplöElllpf,

JÅNo kan endaat upplöeeE genon boglut rled 2/V nalorttct vtil tvl pl
varandra fölJande s.trrdgecnllga trsnötcn. fcllaa iccea både lrguö-
ten skal1 ha förflutlt utaet trc nånader.

vtil beslut on förenlngcns upplöcntag ske1l cvcatuollt rc§trrandc
mecleL fördelac pä sätt, Eon bcgtäilncg av det altta lfrnötct.
Stadgaraa antagna vld ltonatltueranile nöte t Ytggbysalcae 8ä.by äca
22/4 1919.

Stattgarna revlderaöe vltt årsnöte daa 28/5 19S2 (§§ I oon 6r föleta
stycket), samt vtil årsnöte Cea 25/g 198, (§ ,).

stactgaraas § 41 första nenlngenl älndrad v1d å:rsnötc öäa 26/9 tgAl.

fvutrnn Esol.tr


