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§1

Ig!9-ts-öfångrgg* uppnande
Ordförande Jan Åberg hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§z

[ti !ejs- -Qel§r^iss*ul'Uåqrge
Mötet ansågs behörrigt utly,st i enlighet med stadgarnq:

§r
"Agsergtits
Det utsända förslaget ti'11 dagordning godkändes.

§+
Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Leif persson.

§5'

Val av mötessekreterare
%

Ti11 sekreterare för årsmötet valdes Margareta Grahn.

: §6
Val ay två justerare. tillika rö*träknarre

Behör i gt
ut1 ysande

l

Dagordn i ng

Mötesordförande

Mötessekretera re

Justerare och

Yerksarnhets-

Revisions-
berättel se

Till justerare och rösträknare valdes Ann-Marie Green och rösträknare
Tornmy Larsson.

§z
Styre I §bn s- verksanhets berättål se

Mtitesordförande frågade om mötesdeltagarna hade någr.a frågor berättelse
eliler kommentaren till ver"ksarnhetsberättelsen

Ef,tersom inga. anmärkninglr framställdes beslöt mötet att god-
känna verk§amhetsberättelsen och 'lägEa den tiil handlingaina

§a

fevi sorernas berättel se

, Revisionsberättelsen föredrogs av Magnus Schenström.

sedan mötet tagit del av revisorernas berättelse, efter före-
tagen granskning av styrelsens förvaltning, framkom att resultat-
och balansräkningarna måste kompletteras öch revideras

Jplgen Norrrnan och l,{agnus schenström fick av mötet fullmakt att
tillsammans med kassöien Gun Åberg justera och revidera resultat-
och ba'l ansräkni ngårna
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Mötet beslöt att godkänna revis'ionsberättelsen trots före-
liggande behov av ovann,imnda iustering och revidering

Revisorernas förslag att årets överskott balanseras i ny
räkning godkändes av ,mötet

§g

Ansvarsfrihet för stJrelsen
Rev'isorerna hade i sin berättelse rekonrnenderat ärsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Mötet beslöt att bevi'lja styrelsen ansvarsfrjhet, dock med

förbehåll att resu:ltat* och balansräkningarna iusteras.

§to

Motioner och styrejsens fQrslag

En motion om rökförbud på jazzkaf6et hade inkommit. Genom

röstning biand mötesde'ltagårna beslöts att motionen skulle
avsiås.- Styre'lsen f ick däremot med an'ledning av motionen i
uppdrag att ta'itu med olika förs:lag och på försök vidta en
del åtgärder.

Styrelsen hade föreslagit ändring Ov § S i klubbens stadgar
"Verksamhetsåret skall vara lika med budgetår" och ändring
av § 6 "Årsmötet skall fr.o.m. 1983 hållas före tredie kvar-
talets utgång"

Mötet beslöt att godta styrel§ens förslag till stadgeändringar.

' § 11

Bestämrnande av årsavgiftels_ slor]ek
Bo Nerelius redogjorde för Jazzriksdagens beslut att höia
avgifterna till SJR till 10:- per medlem och på 9!!!d qv
detta föreslog årsmötet att :ärsavgiften fr.o.m. 1983 måste
höjas. inget beslut fattades dock av mötet.

Styrelsen skall senare under'1982 bestämma den exakta höi-
ningen av årsavgiften.

§ 'te
Val av styrel se

a) Ordförande 1 år

Valberedningens representant Ann-Marie Green fiireslog
omval av Jan Äberg

Mötet besl öt att vä'lia Jan Aberg.

b) Kassör'l år

Gun Åberg föreslogs av va'lberedningdn till'onrvql
t'lötet beslöt att välJa Gun Åberg.

Ansvarsfri het

Motioner oCh
styrelsens förslag

Årsavgi ften

Val

0rdförande

Kassör
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c) Sekreterare 1 år . Sekreterane
Omval av Bo Nerelius föreslogs av varbcredningen.
Mötet beslöt att välja Bo Nerel ius.

d) 3 styrelseledamöter 1 år Styrelseledamöter
valberedningens förs1ag: Omval av ulla-Br.itt cumlin och(erstin l^lal'lerman och :nyval av l-ars Biilow, tidigare
suppl eant.
Mötet beslöt att välja de föreslagna.

e) 3 suppleanter 1 år Suppleanter
valberedningen föreslog omval. av Jörgen Norrman och LarsGottfriedz och nyval av Birngitta Sunäström.
Mötet beslöt att välja de föreslagnö..

§ ls

Iqf_ry_z revf sorei och l Revisoner oqh

Valberedningen föreslog omva'r av Tommy Larsson och Magnus

Mötet beslöt att välja de föreslagna,.

1 revi sorssupp'leant

Il ] I revi sorssuppl eant förresl og va j beredni ngen omv,,al av Åke.
lal'ikander.

I'iötet beslöt ati välja Äke t,likander.

§ lq
Val ay va'lbE.redningskolTni-lts Val be.redning
Tidigare valberedningskommitt6, cal Ie Zachrisson, Ann-Manie.
Green och Leif Persson för:esloEs tilT omval.
Mötet besiöt att välja dE tre föreslagna. i

' '§ ts
UJriga frågor . , ffi,tr l,"e frågot"
0l i ka. 

. 
fljrsl ag ti I I akt'iviteter i kl uhben di skuterades. styr.el -srii- fick i uppdrag av mötet att unde,rs,öka oIi.[a möjTiEhetei. 

-'
tjll andra aktiviteter än spelningar.

l'lagnus schenströ* log upp ett önskemår om att genom klubben
hos kommunens tryck*ll-1åta tr.ycka upp s,törre ilpplagor av
notpapper och harmoniblad för försälj,ning tflt mädlämsgrupperna.
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§to

Sotelf-lvå1!le!Cq

Mötesordföranden tackade alla som aktivt.deltagit i klubbens
verksamhet under det gångn. år.i tiil medlemmarrir t.iri.i""
och nöje och förklarade mtltet avslutat.

Avs'l utn i ng

Vid protokollet:

i-

Ivlargareta Grahn

Justeras:
rl(\ \,\\- \' -

Ann-Marie Green



FöRENINGEN
JAZZKLUBB NORDOS:I

BOKSLUT

Resultaträkning

Intäkter

trledlensavgtf ter
Inträdesavglfter
Anslag fnån Kommunen
överskott caf6verksamhet
Räntor

Utgif,ter

Gager till muslker
Reseersättningar till musiker
R.eklan
Porto
STfM och SJR avEifter
Uttag musi.ker
övriga ut,gifter

Årets överskott

Balansräkning

T1-119ångar

Kassa
Bank
Postgiro
Fordran på Täby Konunun

SkuId"er

§kul.d fön Julfe'eten
Medle;'rrsavgiif ter I 982
Balans,erat överskott,
Årets överskott

90.650 t 50 90 . 650:50

616 r55
4.840,r75
6. 475 c 7O

18. G6,0 : -

3.. 350 r -
L. L2.5: -

11,713:90
13.804 :10

1981 L2 3tr

Debet

33.875: -
Lq .290: -
1.075: -
5.062 : 30
5. ].25: -

669 tSA
16.749r60

Kredlt

11.100 : -
17.300: -
59.585; -
2.018:90

645 :60

75 .846 :40

13.804:10

90.650:50

29.993::- 29.993 t*

""(4qr*
Gun Åberg
Kassör

4%
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JAUZKLUBB §0RD0§E

Ilnetertechad revtsor, vsLd rLd föranlngcno åreuöto dca 29. llrl 198tr

har granskat förenlngona föraltulng ooh doas r{Ieaskrper oob v!'}I
hiimed avge föIJEnile beråittelses

Granshnlngen har onfattat perloilea 1.1 - ,1.12 1981.

Bevtelonen her eJ gtvtt onlednXng tlll alrlrärhalng avseendc tLll nlg

överlännadte retlovlsnLngshanilllagar, förenlagear bolför{nB cller t
övrlgt varför Jag heuotäI}er att årenötet per Öen 51.12.81

t

1) faetställer resultetr{bLag BcA oo oa§lutalag
av kronor 90.65O:50 3

faststäIler balaneräkntng ned ea onrlutalng
av kronot 29r995t- t

balanserar Årcte övershott
på kronor 25.518s- I

4) bevllJar atyrelsen anEverafrlhct, för Öra tld
redovlenlngsn onfattarr

[äby rlea 20. aPrl]. 1982

/ Ulaenus §ohcaströn

2)

,)



§ :!l_,A_ n g_ r,_.R___._]LE_._- _.1-Å, 27, li. IiUBB

{i t . syrte.

.Tazzklubb tiordost (AIUO) ar en intres§eförenjng, ansfu,ten.til-l Svenska
Jazzriksförbundet (S,in)r som syftar tiLl: ;

qtt främja Ta.zai,nt,rgsset, iförstq :trand i :§"toekåokns no,rdöstra f,tirorter:

- 
Täbyl växuoLm, .E kersbe.rga, Danderyd , Yal l entuna i

att ve::ka för ökat stöd til-I jazzgrqppef ,oeh :irnprovisaiionscirl'.lar1

att skapa möj)i.ghet ffjr rnvån€rfra. i'ti0oregionen att höra leva'ndå jar:rrirrsilrl

å§. skepa fler .a:rbetstil.l"f,ä]I.en, iförsta hand fii:r jazr,gnipper rned anknyt-
ni ng ti11, lN0-regto'merr ;

-a-[ velfra fiir ett,gott firrrtrå].L:ande nell'an iazzrnusrker av alla kaiegorier och

att verka för slrältga muslkergager'i

att upprätthåIIa ,kontalc$'e-r,.erch' rrle,Bba, f,riir rrtäy e.:ned ;andra orEalnis'atio'nerl
som verkar f'ör jazzm-ust&ru;

att i övrigt verka för sa-rrarbete och kontakt mellan iazztntresserad.e,

§ 2. Medlensskqp.

Rätt t111 ned,Lerrss.kap 1 .J.[SOr:'fiil,lr]e,mrer..ugr$s ':f,,,azaintrress,erädr'rlys'snare
såV*it som J.aazutörr.aqe , .§om,t*öder -f,iiwl{C:$gems,,rsff,te 'oeh ef.Iä:ggslrl å}fe-
avgift, s'om faststäl-I'e.s :an, dhro:euitifie*.

§ ]. styrelse.

JANO:s verks.amhet }€äs'r*v,lisn::§tJru'eilse., resn rrtass .:lav årsrnöåe.t. Styrelsen
består av sex ddinar:te l,edaniöter, Jämte tre suppleanter, som vä1js för
en perlod sv,ett år. Ordfämaa:de, ,aetkra'tea*ar:e och kassör vä1rjs .sepa:nat,
iivri 61a uppgif.ter fördelas 5.norh styräIioun.

Styrelsen är .beslutefåissåg, :'när 'f'!raea,,av,'d§es''"rsre.d}er.rqrar är -fcirsauo}ade.
Eeslut: fattas g"enom ourö:s*ntng neä',enkeJ-.';uuioriitet., Vid lika,::östetal
har ordföranden utsl:ag.snöst.

.

Styrelsen ska1l håI1a minsti"§ex protro&oltfö:sda möiben per ån.

Styrelsen äger r§ff, 'at't'tilL'}stst*a :u't§{to.ti,.

Oldföranden är sa:mankal'1and'er

Se.kretbraren för styrelsens protokolL, skö,§er:mediil;g-ms egis:tret och fö:re-
ningens'. korreeP.ondens .

N o -&2-qi-å---(. -:i-Ål-Q-- )
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Laestjren sknll $e]t§"§t {'jorton
rtvi rlc:ri t:g av fiig'gn j.11,"p119

]ia§:.4.

Crdföranden oeh J:cssören iecl:ni:r var för slg f örer"ringens ,11j:.ma.

§ +. l:ejnu.wa,v.qr{t-.

lYledl'ernsavgift er1ägges per ka).enderår. Avgiftens Etorlek bestämqeg av
årsmö te t

§ 
: 

5. Ye:'ksal,ry-ts,år.

o'.F"NO:s verksarrhetsår semmanfalle:: med budgetår ( 1/7 - 30/6),

§ S. Årsäöte,

Årsmöte skaLl hå1Las under tredje kvartalet varje år. fiatle1se til-L
{tsnStet skall utgå skrlftl-lgen ti11 alLa medlemmar senast tre veckorföre årsmötet oeh åtfö1jas av inkomna motl.oner

Ilfbtton tiIl årsmötet skall- skriftllgen rrara st;,relsen til.Lhenda senastfyra veclror före fr:''smötet.

V-f.a årsmötet skal1 följande punkter behandlas:

a) nötets öppnande
b) fr&ga on nötets behörlga utLysande
c) faetstälIande av dagoräning
tl) va1 av ordförande för mötet
e) vaI av sekreterare för mötet
f) val av två justeringsrntin, t11Ilka rösträlanareg) styrelsens verksauhetsberättelse
h) revisorernas berättelse
i) frågan-om ansvarsfrihet för den avgående styreS.s.en
-Jl ,y" frågor: motloner och styrelsens förs1-agk) bestämmande av årsavgiftens (och evl arvodäns) storlek
J.) va3. av styrelse - : ?-
n{ val av två revj-sofer itiute en suppleant til-L föI.Jande årsmöten) val av varbereilningskoumlttd tlLl fö1ja-ndte årsmöieo) övriga frågor.'p) nötets avslutande

Ytd årsnötet äger varJe medlem; son fui-lgjort sina skyltti6lheter, enröst.

Al1a beslut vid årsmöLet fattas ned enkel majorttet uton i frägo:r rörande
stadgeän9lfttg oeh förenlngens uppLösande. §1uten voterlng skal"i ske, då
någon uedLem begär detta.

ÅrsmötesprotokolL skall trera justerat av de valåa Justerlngsnännen ochtl1}sänt alla medlenmar senest en naånad efter årsnåtets avhåLl-ancle.

§ ?,. U"aLemsmöten,

igf§.ircg all:ivar,Ar f'cir förr-jn,ricrrs ek<.,nöri:i .
dafiar före fr:'sriiitet ]ron1llta revisorerna fijr

§tyrelsen kan sammankalla
som lnte är årsnöte, skall

tll-I nedlemsnöte. Kal1else t111 medlemsmöte,
utgå minet två veckor före mötet och skaLL
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j n:reirå1'l.a j n:'or:netion tin styrel-s ns arbete.

Extrrr rnedlemsmöter' &en extra å1smst9, sksrr utlysas citu 1/, av föreningens
mgdlemmar påforötrar detta, e.ll,br t övrtgt om styiel-sen finner det på-
kallett. Extra..uädl1emsmöte utlysee på sätt, sou gä1'1er för ordine-rie
medLememiite.

§ 9. Stadlgeänil,ElLlrs.

Dessa stadgar tgn endast ändrag genom att Z/1 av del tagarna på ei;aCge-
en1lgt årsmötg sår.beglutat.

§ tO. P.örenjngegs \åppl"ösning.

JAI'IO kan endast upplösas genon beslut rlred.2/1 majoritet vid två på varandra
följande stadgeenltga årsmöten. I,.[e11an dessa båda'årsmijten skall'ha för-

Vid beslut om föreningens upplösaing skalI eventueil-t restera:rde medel
fördelas på sätt, §oru bestämmes ay det ststa årsmtjtet.

§tadgarna antagna vid konstituerande qngle 1 viggbysalen, Tähy den ?z/4 1glg.
fievider:ade vid åreaöte den 28/5 lgBZ,(§§ I och 5, första styctet).
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Rfr,. oöb layoutr Ja,n Åt"ag
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