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Ab€rB, ordfö-lstrtade jazzkar6et i Vi*t

Bild, ToMAs oNESono

7O9 beiarlande rakna.ci.e vi in. !2 musikor
meclver.i.acle. Vi iiöl-] ue uLtsi;tterLicler.rii-i,
bortse'bt från en kva,r'Ls överd_rag, som i;yvär
u!i-rstod re<ian ef ber förs'Li; tiriri;ren.
Vi tacl;arr alla .lrivl1Iil , sorn i.,[.rI1uc u1_r1;

och a:.i:etiici.e i kiissan, serwerinilen oclr
ba};om scenen.
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§ändagens . ir zlepUviri - var
ellfuå den andra-i T§by, ]AI{O
blldader i samband med dgn
förgts t.lebnrari föma åriL-

D-är bludg det numera på lazznarje eöndag. I första lånal
preseaterar rnan egna, lokala
Elupper, men man har också ;
gäster utltrån. -_- 
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V llken säsongavslutningi
0Iaöjazz nii,r d.en är som bäst!
&r hård.svängand.e swingsextett med"

inbyggö Sarbe rshop- sång-kvarte t t !
Dessuton - som gästsolist - d.en fine
swingtnrmpetaren Pelle Eolmström.
Lrars Srogren, som här spelar vibrafon
ooh sjunger, samt Hasse §pomer o1
känner vl igen från Bgm6 Jazz Band..
De övrlga ärr Håkan .Äkersted.t, piano
0lle Nyman, gitarrl banjo och Buster
Hagerman, bas. De tre sistnämnd.a ingår
1 sår:gkvatetten. Slu1igen, på tnrmmor,
välkiind.e Sosse Eolmberg.
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Vi arbetar just nu för fuLlt på ett
extra arrangemangl att få lliby
gamla Festplats att leva upp igen.
I samarbete med. Täby Is och Täby
Kulturnämnd., arbetar JAIIO på atl gilr
en icväIl. i juni ord.na en riktigt
äkta folkparkslnrälI.

Platsen är festplatsen i tliby srkby,strax intil] järnvägsetationän. Denna
fostplats som vax en av d.e stora sam-
lingspunkterna i Norrort änd.a från
d.et tid.iga tjugotalet ooh fram tiII
)O-talets slut, är en av d.e vackraste
i sitt slag i Stockholn necl omnejd..
Dtir finns allt som skaIl finnas på
en äkta festplatsr d.en vackra björk-
backen, kiosken, tombolastånd. och
sist men inte minst; en und.erbar
B-kantig d.ansbana med. toppigt tak.
&r d.ansbana, som inon parentes är
historisk - d.en flyttad.es 1936 från
Ha6a Nöje i §tockhotrs till Täby
Festplats. Där har CaIIe Jularbo
spelat, d.är har §nod.das och Berti1 Boc
d.ra6it storpublik på lO-ta1et.

Och nu boppas vi d.en skall leva upp
igenJ
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kommer JåI{O-orkestrar
d.ansmusiken.

förhand.lingar med. tEiby
IS n. f}. Chansen är
blir av. Ooh d.å måste

I{aturligtvis
att stå för

Just nu påeår
kommun, Täby
stor att det
d.u komma!



ANNONSER:
Plalrolärare eökes tlLl
aybörJarel Cectlla oeh
Wlkander.
Eelr 768 57 64

$ROMSONIST [ILt
DIXILA§N3A}TD

Är d.u en glad. amatör och viII d.u
vara med i ott d.ixie-g6ng som
håUer på att växa f,ram?
Kontakta i så fa1l $ren-Eric 31om,
[eI. arbetet 0B / Z7 4 {O elter

]nen ol62,f 2r,483

Eökes för Inprovieatlon' -
en etutlr.eclrkeL soa ger eleven
en latroduktion t nelodl- och
ha:montLmprovlsatlon 1 bl.a.
popr bLuea bch Jaze. Ctrklarna
b§rJar tt11 höstea. Lön onltgt
läraravtal.. Intresgerade kan kon-
takta Kurgverkeamhetenl tel.
?68 08 50.

åEq- IENOR§AX KÖPE§ ois+/zlotg

röker Jobbl fester, festvånlngar
oo (vf. nfne (eäkråst kväIlgttd)
oa/ wa 31 45.

VIGG}YSAIXilI BÖR SI\rrGGAS UPP.'

Vi vill gärna ha kontakt med" med'lemmar
som vill vara med. och göra Viggbysalen
till ett qysigt stä1le, Personerr §om

har id.6er och vil] syss.La med dekora*
tionsarbete, bör" ringa Ma'gnuo Sohonstriim
oB/ 756 34 4r,

två
Blrgltta

NYA MI}I${IGAGER,

Fr. o,m. L/t-BO rekomraenåerar Srrenska
Idusikerförbund.et föI jand.e minimiersätt_
ningar för d.ans - show - och und.erhåIl_
nirrgsorkestrar. För ppp till 3 timmars
spelning' före kL. Z4u' l 2BOl-/ musiker.
Sandled.aren skall d_äruöver ina' LO/o av d.en
sammanleugda ga,gesummarr. För varje spel_tillfäl}e utgår resebid.ra6 på minst-1)0:_.

Några räkneexemBel:

Kvartettr 4x2B0l-
Kapellmäs tare rsät tning
Reseersättning

Kvintett: )x280:-
Kape I 1 mäs tare rsä t tni ng
Reseersättning

§extett:6x2BOr-
Kapollmästarersättning
Reseersättning

Kräv d.ettaJ

= 1.120:-
L1.2t-
150:-

1.382:-

1.{.00:-
140:-
150:-

1.6p0:-

1.680:-
168 c-
150:-

l-.998:-

vad de yngBta ryoker on JazzäFGt:(hittat på golvet en sönd.agkväll)

uh,,fiu,.{ 
#Ar,ffh**t!,.

ilttmrcmr u{ r{rrsrKArFmf-Tfuy:-

fl oY t{u§lt(
Instnrmont, tillbehör, noter.
Nytt och begagnat.
Kon in ooh fika och Brata nusj-ki
Med.lenmar i Jano får rabatt not
uppvisand.e av med.lemskort.

AcLress: Koltrastvägen 1
l{orskogen - }iäsby Park
(.mitt emot [bxaoo) tel. 756 63 OO
Öppnfr Månd.ag - fred.ag af . f5.00 -I8.OO

Jazrhiileningar - Kernetlo staa6

PI-IAtfö
orean firr Jazzklubb Nordost (.feWO)
Red.. och tayoutr Jan Äberg
Red.. selcr. rUlla-Britt Gunliu
Ad.ressr PIJ.[1§0

c/o Återg
Vikir:gaväeen 53' 18353 rii3Y

TeLz o'162n2257 (rrem)
oB/++ 93 40 (arb)



Prctokoll fört vid årsncte
red jazzklubb Nordost (Jano)
dert 23/4-80 i Viggbyholmssalen
T&y, kl.14.00.
Nänzarande : 18 nedlenrnar

§ I Mötets öppnande öppnande

Ordförande Jan Åberg hälsade väIkommen och förk1a-
rade mötet öppnat.

§_2 mötets behöriga utlysande Behörigt ut-
lysande

Ordförande frågade om mötet var behörigt utlyst.
Mötet beslöt
att anse mötet behörigt utlyst.

§ 3,oagordning Dagordnlng

Det utsända dagordningsförslaget godkändes.

§ 4 Val av mötesordförande Mötesordf.

TilL ordförande för årsmötet valdes Ingemar Böcker.

§_5 VaI av mötessekr:eterare Mötessekr.

TiIl sekreterare för årsmötet valdes Inger Spiik.

§ 6 VaI av 2 justerare, tj-Ilika rösträknare Justerare oeh
rösträknare

TiII justerare och rösträknare valde mötet
Hans Marschall samt Magnus Schenström.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhets-
berättelse

Mötesordförande föredrog berättelsen rubrikvis.
I{ötet applåderade för Calle som skött kafeferk-
samheten.
Mötet beslöt
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse Revisionsbe-
rättelse

Revj-sionsberättelsen föredrogs av revisorssupplent
Hans Marschall.
Mötet beslöt
att Iägga revj-sionsberättelsen tiII handllngarna

§_9 4nevarsfrihet för st,yrel:sen Ansvarefrlhet

Revisorerna hade i sin berättelse rekommenderat i

årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året. i

Mötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrj-het.

§ 10 Motj-oner och styrel,sens förs1ag i Motioner och
rnga motj-oner f anns inlämnade. styrelsen hade några ?IX?l:"""förs1ag gälIade verksamheten. l

Mötet beslöt
att behandla styrelsens förs1ag under § 15 I



Årsavgift § 1I Årsavgiftens etorlek

Styrelsen föreslog att årsavgiften för 1980 skulle
vara oförändrad 252-.
Mötet beslöt
att fastställa årsvagiften tiII 252-/medlem och år.

VaI § 12 Val av stYrel-se

Ordförande a) Ordförande I år. Valberdningens sammankallande
Hans Marschall föreslog omval på Jan Åberg.
Mötet beslöt
att välja Jan Åberg.

Kassör b) Kassör 1 år. Valberedningen föreslog omval på
Gun Åberg.
Mötet beslöt
at.t väIja Gun Åberg.

Sekreterare c) Sekreterare I år. Valberedningen föreslog. omval
på eo Nerelius.
Mötet beslöt
att välja Bo Nere1ius.

Styrelseleda- d) 3 styrelseledamöter I år. Valberedningen föreslog
möLer omval på Rei Tideström och Christer Sto1t och ny-

val på ulla-Brj-tt KumIin.
Mötet beslöt
att vätja de tre ovannämnda.

Styrelsesupp- e) 3 suppleanter 1 år. Valberedningen föreslog omval
leånter på Kerstin trlallerman ,Lars Negert och Lars Biilov.

Mötet beslöt
att väIja de tre ovannämnda.

Revisorer och § 13 Val av 2 revisorer och I revisorssupplea§t I åf
revisorssuppl' 

2ordinarj-e revisorer: varberedningen föreslog omvar
på Tommy Larsson och nyval på Magnus Schenström.
Mötet beslöt
att väIja de föreslagna.

I revisorssuppleant: Valberedningen föreslog omval
på Hans Marschall.
Mötet beslöt
att välja den föreslage ti1l revisorssuppleant.

Valberednings- § 14 VaI av valberedningskonlmitte-
kommitte-

Kommittefi har tidigare bestått av 2 ordinarie och I
suppleant. Calle Zachrj-sson föreslog att komnrittef,
ska bestå av 3 ordinarle ledamöter.
Mötet beslöt
att kommittefi ska bestå av 3 ordinarie ledamöter.

Till ledamöter i kommittefi föreslogs:
Hans Marschall omval.
CarI Zachrisson och Birgitta Wikander nyva1.
Mötet beslöt
att väIja de tre ovannämnda.
att. vä1ja Hans Marschall som sammankallande



§ 15 övriga frågor
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övriga frågor
a) PR föf jazzklubben. En livlig diskussion om olika pR

sätt att sprida PR för föreningen/Jazzklubben före-
kom. I diskussionen framkom förs1a.g såsom fler af-
fj-scher, blänkare att dela ut på kafeEväI1apr.,§ilda
PR-kommittei fler som delar på det.praktiska'j61cbet,
dans på kafeKväIlar skulle öka intresset.
Mötet beslöt
att överlåta till styrelsen att fortsätta diskus-
ffinen om PR-verksamheten.

b) UPpqlyggning av lokalen. Jan Åberg inledde med att Uppsnyggntng av
påpeka att vi endast hyr l/7 av lokaren. Dnaperier lokalen
längst bak på scenen för bättre medhöring ska ord-
nas. I den följande dj-skussione framkom föIjande
förslag: spånplattorna på väggarna kan b1i under-
lag för affischer, foton o dyI, dukar på borden vo-
re trevligt, skåp att Iåsa in försLärkare och deko-
rationer i får plats intill scenen, några ska ans-
vara för dekorationen.
Mötet beslöt
att tiI1sätta en grupp som ansvarar för dekorationen
äil1okaren
att Magnus Schenström ska ingå i gruppen
att styrelsen utser några till att ingå i ovannämnda
grupp.

c) Förstärkning av personal vid kafekväI1ar. Påpekades personal vld
et prak- kafekväl1ar

tiska jobbet.
Mötet beslöt
att styrelsen på kommande kafeRväl1 går runt och
frågar vilka som är intresserade av att hjäIpa til1.

d) TähL kommurl och kulturpolitiken. Gun Åberg inledde Täby kornmun oeh
med att redvisa den ansökan som JANO Iämnat t,i}l kulturpolitlken
kommunen för 1980 års verksamhet.3 ansökningar gä1-
lande jazzfesten, kafeferksamheten och nytt-piano
har beviljats enligt föIjande2 )azzfesten 4800:-
(förlustbidrag), kåfeferksamhetån 6800:- samt 1öfte
om att pianofrågan ska lösas. Bo Nerelius påpekade
att vi för att kunna betala minimilön enligt avtal
för medverkande behöver ytterligare 20 900:-. Gun
sade att vår ansökan till Täby kommun 1öd på den
summan, men att vi alltså fåt.t endast en liten del
beviljad. En1igt Bo skulle frågan lösas om vi
avtalsbelade spelningarna med kommunen.
Mötet beslöt
att ge styrelsen i uppdrag att. fortsätta arbetel
med att Iösa problemet med avtalsenllgt, spelarvode.

115 Avslutning

Mötet avslutades.
Avslutnlng
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Vid protokollet

Bilagor

1. Närvarolista
2, VersamhetsberätteLse
3. Resultaträkning
4. Revislonsberättelse

Justeras

)/ao r/,1ar,6/*-<
Hans Marschall

ry&*^rÅff
Magnus Schenström

Spilk

faAy@l(qrmn Bepro tgSO


