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NfflkllNAL oRDfuIoe -WKA§s2e ?,.
JÅ§o:s årsnöte den z6/9 xunde gläd.Ja eig åt en näetan 100!d-ig
uppolutning (av de f örtroendeva).d.a). son representant för de
loke-vald.a - och gom ord.förande för srötet - fun8erade studie-
ombudsmatr Göran Rendert.
Iilötet valde Kerstin war].erman t1lI JANO:s ordförande, Lars
Gottfrieilz brev vice ordförande och Erlk r{aesterberg kassör,
Bo Nerellus eitter kvar som sekreterare. övriga l-ed.anöter:
Sirgitta §und,strönr carl za.chrisgon och christer Krokstedt,
Suppl-eanter 1 styrelsen: Lars 3iiIow, Ulla-Britt Cuml-ia och
Mårten Eolmberg.
HeLt nya namn I JAN0-styret är chrlster Krokstedt och Mårten
Holmberg. vi kan nämna att ytterligare ett namn d.ök upp i och
ned. att sven Lange ( rrån Ma::ket street stompers) ttev-ievisors-
suppleant.
Årsnötet tackade särskllt valberednlngskommitt6n - Leif persson,
Berth Vinghanmar och Berndt 0lofsson - för fint jobb.
särskilt tack - ooh en blomma - flck även kämpen Jan Åberg, son
au koncentrerar slg på red.aktörs- och pR-syss1orn&r

dA0ilffi0om,.r
verkstäl.Ides programenlist i bibliotekets hörsaI,d.en 3O/9, Infunnit glg
hectct sören Llnilgren (cr) lars Dahlgren och per-Åke KJäII (tr) christei
I(rokatedt (uars), Christer Fröss6n och Tommy Larsso" (p) nune'svensson (g)
Jan Ottosson och 3o Nerel-ius (b) Berth Vinghammar och Roger Carlewall (dr)
I{effer KäII oah Car1ewa1l utgJorde storfrämmand.e från Linköping, hitlookade
av Ruae §. Jammarna och ett fätaL lyssnare fick bl.a. höra:
NoY'e The Tlmel Polka nots and. MoonLeams, Leeter Leaps fn, non't Get Around.
Dluch Anymoree llh Gonna:Sll"t Ri.ght Doyn,re Donna Leoe lilood Indigo, Ste}La By
StarllShtr llhere W111 Never 3e Another You, Body and. SouL, Autumn Leaves,
My BIue Heavenr What Is Thle thlng Cal}ed Love eamt perdldo.



J
§öroAqAR rLtto -aeoo
M, BtBLtolrlECrrfägrC.
ProaGAr{§Yllt: CAltr Zrxrsi$r,t't o'l ?q"g

Hrtoffisv 113M
O?Gtl6§fe1 (urr-rl;

J,f,,,.FRISNI
ijw1ng Easyt Lasge Eriksson e1 I Bosec
ffiEB-m vib, Pe1le la.rgson P; Rune
T,&rSSo11 I; Sten tfesi;].in,q 1r, Grrr:nar
!ei elrrrt:rnn 11r.

IrlrTta.ha: Davld Y/tlezewskl ss/ts, Johan
SffiqTrst p, ITl-f Helterstedt, 8r
Joakln Jennefors b, Andrd Ferbar{ år'

Swing r}asy med losse Calll"ström behöver
vii]. inte närmare T'resenta.tion'

Om l,af Baba vi] t handletlaren, Johan St
säga fö1j ancle : Ett nrtt r spiinlqr-{+B
hand med stJärnekottet David Wllezews-
k1. lrrRaba känner lnga stl1gränser -
rtet 16:' sig om allt från T{eavy Soul-

ti1 1 l're ather Report-lnspi-r'erat
mate"ia]-. ]rii.l l'omrnen till en svii'nglg
kvä,l1!

onnosi te .Cgraor:
.I ko .- Oh1nsqon p,
Ä.nders 1t 3 e1l"berg
voc.

lunnar Lindgren ts t
1'-1e1-1 Ja.nsson b,
dr, Annikn. Skoglund

res" ligf*3-,- rosse T-'lrr6n c1,
IlJe11 Persson p, i.[icke SYenoson g,
tårqrry §tenberg b, 011e Kl-ang &re
llselotte Olsha.Ae voe.

Två ef terl ängtnde ri ter:'lrornste:l: Onpo-
site Co:ner frå.n Cötchorrl oel-t llosse
m{crdn fr'Ån llofo::n. Inte slta vl be-
1rörrn iisn superl.ntl.ver iiver dessa
makalöso orkestrn.r? Lom i god tld!

the ebsaron Orehest,ra: .t'au1 Strandl-
ffiron, Iii]rael
Cinthi o c1rls r -r.i örn tllrmen bi o r
S tef n.n I' ä.rfve trr .

Jazz FrJettls: Johsn T,indelius tpt
Hans l{arscha,ll barsr Chrlster. -.

{rösedn p* lFr*,"Ooö+f"ri"edz o-, I,brs
ffolgersson dr.

nhe !bsalon Crehest:.a iir en n-i ndrel
rnobl-l- enhet ur raelmöt,r,:rdet Seanj-nz:,i .
f Åbsa.lon var en ångh§.i;, som i ee!;lrts
rrnrdorn gtek me1lan nalmö oeh i{öpen-
hamn). Älbatross srrelar rlh.otl' da.ns-
musik frå.n f,O-t:.let i arlia.n.Telran,q
av ?auI S't'*äd"o.uerg.

Om Jaz- Frlends fj-nns :.nte irågot
nytt att sä.ga, utom att man trPP-
träder med ny, ung, lovende trun-
petare.

% llili- .*rvanXr §Koqlr'r P

llfr TtrErRlo
cRl§!cf,,o§§

BO§sE'nqä{ §itttQc'u» The Trio: HenrY ousta'vsson ts, rb
ffitäsen pr christla.n sPering b'

Crlss Cross: 111f AdErker tpr qlhonas

,T"hr-"""o" t§, christer -T'"röss4n nr
Christian Snerlng b, .Anders ri:rherg dr'

Trinns ni Til Christensen nuor §om nästan
fick taket i Tlbble T9ater ått'lärilcat

"å= 
a"" drog aer'uäag<lerrs iubel nå en

Jazdfest hä.rornåret? TT,-!:' i'ir C:-roir i5en,
utijhad med en qartnei helltvrt: lTenry

Gustavsson. let blir Triomusik!

Criss 6ross har stn nnxofoni.st ']ll'romas
Johansson tillbnkn fråu ':erl:1ee i IIliÅi
Itäremot har trotiänaren -!'ke Gu1lberg
flyttat frårn orten. Trol-iqen hl-l-r
Christian Spering hans ersiitiaret men

vl reserverar oss för eventlrel 1t
annat nanon På bas.
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JAN0 har I dagarna haft årsmöte
och i samband med det har en
delvis ny styrelse valLs. En nyheL
ar aLL undertecknad fåt t
förtroendeL att vara förenrngens
kassär och ersätter därvid Bir-
gitta Sundstr'dur. Birgitta har
fått mycket att göra på sitt
arbete i höst och vill dårf8r inLe
fortsätta med den ga.nska beLun-
gande kassörssysslan. Hon stannar
eruellertid kvar r sLyrelsen som
ordinarre ledamot. Tack Birgrtta
för att du så omsorgsfullt skött
föreningens ekonomr under det
gångna werksamhetsåret ( åven om
brfogade revisioneber§ttelse
antyder någoL annat. ) !

I samband med atl Jag nu skall ta
over Länkte Jag passa pä
tillfälIet att redogära lite fiir
vär ekonomi och vad det är som
håller oss svångande. Först och
fråmsL vr I I Jag betona att
föreningens måI och syften helt
ligger rnom jazzens område. Allt
arbeLe som styrelsen och nånga
andra lägger ner är helt obetalt.
Ekonomin har mer karaktären av ett
nödvändigt ont. Våra enda eko-
nomiska intent j.oner är erbjuda god
jazz trll ett rimligt Pris och
santidigt betala våra musiker ett
anståndigl gege. Vad det gätler
det förslnämnda tycker vi att vi
lyckas ga.nska bra , med en medlem-
savgift på 40 kronor och rntråde
for 15 kronor. Däremot skäms vr
verkligen f5r våra dåliga 16ner.
En musrker som framträder hos oss
får vanligen rnte mer än 95 kronor
i gage och 75 kronor som
reseersät tning .

Varför betalar vi dä inte bättre
undrar ni kanske? Vad gär vi av
aI ta p'engar som vl f är in? Ja,
trttar v1 färst på intäktsidan i
vår resultatråknrng eå ser vi att
den i sårklass st örsta poeten år
ett bidrag från Täby komnun på
51000 kronor. Det är ungefär
håtften av våra totala intåkter.

ULan detta bidrag skuIIe vl inte
kunna driva verksamheten under
nuvarande former och
målsåttningar. Som alternaLrv
kunde man tånka sig spon§orer av
typen f6retag och poI i L i ska
f äreningar men t i 1.1. något sådant
såger .vi bestäml NEJ! Vår f örening
skal I vare så oberoende §om
rnä:I igt av a,l la ekonomt ska och
politrska intressen!
NäsLa intäktspost i storleksordn-
ing är rnt§kter f rån Er, medlemrrar
som svarå.r f ör c:e 33% av vad vl
får in och resten c:4. 19% består
av mrndre bidrag, 6verskott från
fesLer och cafeverksamhet samt
rantor.

På utgiftssidan går c:a 627" tilI
mus ikerna i f orm a.v löner , skat ter ,
erbet sg ivaravg i f ter
reseersättnrngar. DeL vi

och
fårin

som medlemsavgifter och rnträden
täcker ganska precis färeningens
kostnader f6r kontorsmateriel,
porLon, koprering, t€lefon. div
avgifter och sisL men rnte mi'nst
Sazzfesterna. DeL ska.l I betonas
ått fäuy kommun hjätper oss åven
här genom a[L vi inte behöver
beta.la hyra for Cafe Altunda med
t r I ]hti rande vakt näs tare när vl har
våra konsertar där.

Vad kan vr då göra f ijr att öXa
våra intäkter ulan alt det blrr
alllfär dyrL att vara. medlem I
f6reningen? Ja, ett sätt som vl nu
skalI präva är att samarbeta med
de olika studrefdrbunden. Detta
kan gå lill så atL vi får bidrag
till vissa konserter. Vårt enda
åtagande gentemot det bidrags-
givande studieförbundet bI i r att
de får stå som medarrang6r På våra
affischer och i våra annonser fär
de konsert,er de gål ter . §tYrel sen
håller just nu På atl Prata med
f$reträdare f6r oI ika
studiefärbund för att undersäka
deras intresse. Hittilts har i
alla falt ABF "naPPat" och givit
bidrag ti I t några av hiistens kon-'
serter.

TiIl sisL vrll iag s§ga att om ni
har ideer om exempelvis brdraE som
vr kan s§ka eller synPunkter På
nedlems och intr*desavgifterna är--
vi i styreJsen tacksaurma om ni frär
av er trtl, någon av o§s- Enklast
genom att prate ned någon av oss
när ni konmer till fiket.

Eder kassör

Er it< l{aesterberg



REVISIONSBER}{TTELSE JAZZKLUBB NORDOST ( JANO )

så var det åter dags för arla ilazzkrubbar med slutsiffra
0 att genomgå den årliga kontrollbesiktnlngen. så har också
skett beträffande JANO.

Den kritik som framfördes vid förra årets revision att redo-
visninEshandlingarna f,örvarades och transporterades i Konsunr-
kassar har tagi-ts ad notam. r stälret har införskaffats en
rymlig men också bastant ICA-kasse (stor storlek). Ett säkert
köp.

Ett diskriminerande drag kunde noteras ur redovisningshand-
lingarna. AIla aktiviteter i Vallentuna hade mycket noggrant
dolts inom ramen för "sista kolumnen" dvs den med alla dlverse
poster. Inte ens utbetalade gager eIler reseersättningar hade
angivits och e1ler bökföit§'på"iiärftir' spääiellt avsatt plats.
Vallentuna är kanske int,e fint nog?? Mer om Vallentuna längre
fram

Jano skall syssla med jazzmusik enligt stadgarna. Dock kunde
vi konstatera efter noggrant detektivjobb att pop-musikern
Mick Jagger framträtt på fiket. Att för att döIja det hela
kalla honom för Mick Klämmer f,ann vl väl grovt.

Tack vare kassörens utomordentllga minnesfunktion kunde in-
köpet av kassaboken vänta ända till in i april månad. Det hade
kunnat qå illa! !

Inköpet av Leos piano i
styrelseprotokoll eIler
(pianot aIltså) än det

Uppenbarligen har Jano

givare eftersom vi fått
sedan 1982. Det tackar

juni finns det inget stöd för i
dylikt. Hoppas det dock är bättre

nuvarande.

inte betraktats som "riktig" arbets-
tillbaka arbetsgivareavgifter ända

vi för. Gärna mera och oftare.



Bland de nya intressenterna i föreningen detta år kan sär-
skilt framhåI1as Justitia, Inkasso och Kronofogdemyndigheten.
Vem kunde väI tro att de var jazzintresserade!

Helt utan grund i vare sig stadgar eller styrelsebeslut såldes

3azzcaf6et den 11 mars för 250:-. I den kryptiska texten i
kassaboken "FörsäIjn. caf6et" framgår ej heller köpare. Med

tanke på den skamlöst låga köpeskillingen har vi dock för-
ståeIse för att vederbörande inte vi11 framträda. Ovanstående

har dock inte nämnvärt påverkat verksamheten. Det tackar vi för.

Trots vårt påpekande förra året har förtäring av musiker
fort,satt i oförminskad styrka. Finns det några kvar???

Att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet är nu frågan.
Men med stöd av kassaboken där Jano den 2A september skaffat
beviljningstillstånd (vi utgår ifrån att det gä1ler för revj.-
sorn) och vårt rymliga samvete så är saken k1ar. Ny kontroLl-
besj-ktning nästa år vid samma tid. Tills dess Keep Swingin- !

Vallentuna nämndes tidigare. Här följer det sista omnämnandet.

Vallqntuna den 22 september Jazzens År 1 984It
-\ {'4---.hir revt-sor

*:



u*t
Synpunkter har franförts På SäbY
Jazzca,fbs lokaler. Några medlemmar
anser att allt inte blivit bättre
efter f1yt6-hgen tiI1 Siblioteket r
Det sociala livet fungerade bättre I
Vlggbysalen, där var Lättare att prata,
Iättare att röra stg I lokalen, m.m.

Möjligen skulIe man kunna göra något
för att förbättra d.essa saker i
Bibliotekets Cafeteria.

Etr annan placering av nöblerr annaa
uppstäIlning av orkestern, bana för att
nänna några exempel.
0m du har några id6er och vilL vara
med att förverkl-iga dessa - hör av «tig'.
Vl skulle kunna göra en deL försökt
t.ex. under en eller flera sönilag-
efterniddagart för att göra vårt Jazz-
Cafå ännu bättre.

och Jonas Knutsson, med,lenmar i JANO-
gruppen WE(AI'IA, deltager i årets
UMUI-fESIIVAL ned en Nomläntlek gtupp:
Iurning Point.

llhe AbsaLon Orcheetra
ffiL9/Lo
§tanpen 2O/lO. Och hos oss
Jazzcafä den 21/.uO.

POSITTON ALPEA

kommer tiII Täby igen. Det gladat
ekvilibristiska och djupt musikaliska
sarofongänset har Ju hörts ett par gånger
förr hos oss ni har väL deras skiva
(Don't bring your dog - Dragon !0)?
Nu är tlet Kulturnämnden son tagit hit
Posltion Alpha.
Det bllr en skolkonsert den 18/10
I Skarpängsskolan
och ett offentligt framträdande
d,en 2of1o kl 14.00 I cafgterian 1
Eiblioteket Täby 0.
Sättnlngr fhomas Jäder].uncl, Mats
Eklöfr Tommy Wartel, Sture Eriksson
Jonas Äkerblom (santI. Baxax, sång och
div instrument)
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