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Ldnge leve
kulturen!

Mänsa känner kanske inte Piren-
iternä som de glada fyrat vi dr'

Vi är nog mer kända som ett
renodlat fastigfretsbolag noterat
oå Stockhohlborsens Al' -lista'
' Pirens affärsi d,6 dr att vata
*r*"ädsledande På aft uweckla
iastigfr.ter och hYräYt dem till
narifigslivet i norra Storstock-
hohlsveriges mest exPansiva
kommersiella sektor.

Vårt mäL dt att skaP a erL tillväxt
i substansvärdet som väsentligt
öveistiger inflationstakten och
samtidigt ha en sYnlig vinst, som

möiliggör utdelning i nivå med
brahschgenomsnittet.-- iit tifastighetsbestånddt i
dagslaget marinadsvär derat till ca

tre miliarder kronor.
Vi säs På Jazzclub Nordost!

AB Piren. Box 35, 18211 DANDERYD'' 
tel 08-753 38 00'
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PROGRAM
TABY JAZZCAFE

19 9 0

Föreningsgården, Bibliotekshuset Täby centrum

21/ 1 Forkel 'id-Egebier

Lul u Al ke ä:ä,?'"?Rg ]ttll
Duon: Boo Egebjer ts/bars, StePhan
Forkel id p.

Kvartetten: Biörn Alke P, Red

lvli tchel I b , Rune Carl sson dr,
Lulu Alke voc.

Vår gamle styre'lsemedlem Stephan
Forkel'id har sl agi t s'ig samman med en
ung studerande från Musikhögskolan i
Stockholm, och därmed har en mycket
jntressant duo uppstått. Unge Boo
Egebjer, som studerar kompos'it'ion,
har tag'it tydf iga intryck av Lars
Gullin, och den v'ittomfattande
Forkel id bygger v'idare på sina
influenser från senare t'iders super-
pianister. Det bljr en hel del
standards, men också originalkompo-
sitioner av Boo Egebjer.

Lulu Alke gör ett andra försök På
vår hemmascen. I september b.l ev
hon förkyld, nu hopppas vi på bätt-
re lycka, så att al I a n'i som bl i vi t
entus'iastiska över hennes Jazz i
Sverige-platta ska få ert lYst-
mäte även i l'ive-form.

§* liii"l:l*:;m

28/ t Dansant afton med

Kjel1 Ryman as/ts, Håkan Theorin
bars, Tore Nilsson c1lts, Bertil
Hellman p/acc/voc, Holger Stegfeldt
g/bjo, Thorbjörn Ankarstav b, Berth
Vinghammar dr.

Ambassadors: Hans 0lov Uberg, Jan
Frohm, Lars Blilow tp, Per Erik Asard
tb, Jannes Karlsson, Jan Simonsson,
Thomas Rynell, Lars H'ildingsson s,
Mikael Ström p, Håkan Rosenqu'ist g
Bo Pettersson bo Ingemar Björkman
dr.
Bl ackbi rds: Gi tte Li ttwol d, Ann'ika
Rydel I , Syl 1 a Appel toft voc .

Det var ganska 1änge sedan vi hade
besök av trotjänarbandet Fossilerna.
Ett par nya saxofon'ister har kommit
med i gänget, och på p'ianopal1 en
finns nu en person, som dubblerar
både som vokalist och dragspelare.

Iill trotjänarna får vi även räkna
kvällens andra band, där vi finner
Micke Ström tillbaka efter en tids
utl andsvi stel se, och där Lars Bi.il ow
gör en fest- och avskedsförestä'l l -
ning: Han avreser nämligen från
orten redan på måndagen för att bo-
sätta sig på Gotland (med en fot 'i

Visby Storband).

Det bl i r dansvän'l 'ig repertoar
under hela kvällen, kan vj tip
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kI 18.00 21.00

F ö r e n i n g s g ä r d e n , B i b t i o t e k s h u s e t
a gar

Git Skiöld Kvintett

Gropen: Christian Tancredi, peter
tnJahlberg g, Alex Tancredi b,
Adam Forkel id dr.

Kvintetten: Lennart Andersson ts,
Bo Skouba p, Sture Nordin b,
Bengt Stark dr, Git Skiöld voc.

Wahlberg lämnat basen t'il l Christian Y -d\Tancred'is bror. Peter kan därför 6fa -
ägna sig åt huvudinstrumentet gitarr,- L\l-
:^9::"!:rf'rg:.1:r!:"'liol:n i* o§- Iunderbarnet Christian. En av våra v
'i ntressantas te I ärarel evkombi nati o-
ner, som fortsätter att utvecklas. a
3'it Skiöld har besökt ,lazzkaf 6ot - a -1,

Frlilå.ilniir;il,ff l,iqi[åi::' *l Fu

I gropen har musiklärare Peter

rar sonl synes en al I -starsättn.ing .

DT: Bo Genberg tp, Anders Ohberq tb
Christer Daun cl, Claes Hedenstiöm
ts/voc, Stefan UnoniuS p, Göran
Bylund bjo, Bengt Bergstedt b,

11/Z Dixie Tunes

New 0rleans Express

Conny Lindblad dr.

alla Stampen-habitu6er, och ett
par av orkestermedlemmarna har vi

Barber-hål I et.

Expressen har nyligen varit i
Leningrad, medan DT har nöjt sig
med Strömma Kanal -bo'lagets båtar.
l,len det kan säkert bli 'längre
resor, för det f inns mus'ikanter
med både kunnande och rut'in

il.:,,.::';, ;.1;rnq vi,,,f/*/D
Johnny t,Jallberg tb, Tomas Ornberg 

tG
9llss/bars, Hans Hultman p,
Sven Erik Blom bjo, Claes-Otto
Sörman b.

V'i presenterar här två nya JAN0-
band. Expressen är välkana ttir ,

hört ofta, fast i andra kombinatio. \
ner. Dix'ie Tunes är ett band Ff \
som har funnits i c:a t'io -år, ' lY rt \
lil,i?T,'[]lolt"?::j?l.ll;*länou''lb,
fiill3 ;ä:l':iflSl; 331 ?:il';.äx Ja>
olika norrförorter. Stilidealet v Y
ligger någonstans åt Fessors/Chrir \l

BBB: Sören Svedestig ss/ts/fl, J

18/2 B'im Bom Bossa

Jazzfi I m

Henrik Söderhol, g, Paula af
Ma'lmborg voc .

Våra minnesgoda medlemmar har

minnen, och kanske första upp-
levelsen av godbitar ni missade.
Ingemar har framförallt samlat
på höjdpunkterna 'i det kl ass i ska
jazzu tbudet.

säkert inte 91ömt Sören Svedestig,J
han var bl.a med i gruppen (a
Convent'ion för några år sedan.
Han framlever nu s'ina dagar som *)
rniiktig_ showbi z-promotor, och när O

Ingemar Björknan med filmprojek- ,torn. Den här gången visar han b
egna upptagningar från Skepps-
holmsfestivaleina. Det kan bl i 11ett kärt återupplivande av gamla t I

han vill koppla av blir det för-
stås jazz. Ränderna går aldrig ur...
I den här trion är det Stan Getz' L
samarbete med Astrud Gilberto som ?
är'inspirationskällan. Fin sångers-

!n1 edn i ng !

Sedan återkommer vår ganrl e vän

ka och mycket kompetent gitarrist, F3örens spel och bossa-repertoaren E- ett gott material för kvällens J



Den sista februari 1989 slocknade ljuset på

Fasching. Musiken tystnade. Stockholms jazz-

klubb tvingades stänga i flera månader.

Våren 1989 startade vi föreningen Faschings
Vänner.

Fasching drivs av Sveriges jazzmusiker.

Fasching är for jazzintresserade vad Operan
är för vänner av Verdi och hans polare. Den
levande jazzen behöveE liksom andra konst-
former, kulturstöd från samhället. Men det
räcker inte.

Du kan också vara med och rädda jazzen.

Det gör du genom att gä med i den nya för-
eningen Faschings Vänner. Föreningen tillkom
för att ge alla vänner av jazz och Fasching en

chans till en aktiv insats. Vi ger ekonomiskt
och annat stöd så att Fasching kan fortleva.
Vi stödjer udändska gästspel, vi hjälper till att
rusta lokalerna och vi försöker också på andra
sätt främja jazzens utveckling i Sverige.

Som medlem får du Faschings månadspro-
gram samt rätten attvara med vid särskilda
specialarrangemang för Faschings vänner.

Medlemsavgiften för 1990 är lägst 150 kr -
men gärna mer. Ungdomar under 25 är
betalar minst 50 kr.
Postgironumrer är 458392 - 8, "Faschings
Vänner".

Redan i december 1989 har mer än 1000
jazzvännet blivit medlemmar. Men vi behöver
dig också. Som jazzdiggare, som medlem, sorn
opinionsyttring och som sröd.

Kom med!

Gcir uad du kan - det gdr ui. Stritl upp - du med!

M
{'#,:-;;1'*o'*ä

Tuouas H.,runenneRc K;Er,r-Åxr SvsNssoN
THoues Gyrlrruc Brrucr SÄvE-SönenBERGH
Mlnco INcveRossoN FReoRrr Uccra
Crars JeNssoN BrNcr-AnNr sflaruN
Jrrru O KRRr-ssor.r LENI lVrnEr\aaRr
Touuy Könnrlnc MoNrcl Zrrrpnlurlo
Ntls LaNocnnN Enl« Ånvelr
A rv run-G ne,rn Ler.Jor.r

t't_ - och många rnånga fler!

Ur-r'AoÅrrn
INcr,la Acannrr
Kenr. AnrENrus
HeNs AlpRnosoN
Lnns ANopnson
Enlr AnN6,n
Gusrnvo BeRcanr
HEcron BrrucrRr
AlaN Borser
Pra BRRruorlrus
Tonr Bnovnlnu
Srr,ve Dosnocosz
AnNr DouNpnus
Bo Exrraer.l
Gösrn ExlraN
Bonrs GesnrELSSoN

Fr 19
Lö 20
To 25
Fr 26

Lö 27

Bsnr LEvrN
Mnrs Lrrlrrons
Urp LrNnn
IvRR LrNnarr
Br,Ncr LrNoevrsr
Lens Lör'cnrN
Toues Merssol
REn MlrcHEn
ByönN MorHeNnEn
AcNEr,q Pruler
NeNNrE, Ponnes
Povr,r RenrEr-
GEonc Rrr»rr
Lens SyösrEN
Kunr SrEnN
BrNcr Srnorrn«

r,"'\'hNUARrPRo,;niq pÅ rascHruc

taa)lL

BOLON X
I NGEMARSSON / THORNBERG
CASA GRANDE
LARS DANIELSSON BAND
featuring ALEX ACUNA
ULF I/OAKENIUS/HAAKON GRAF
PROJEKT featuning
GARY GRAINGER &
DENNIS CHAMBERS
PAUL BLEY TRIO

\
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För första gången i vår historia
hade vi f örevi sn'ing av jazzf il m

på Täby Jazzkaf6 den 19/11.
Ingemar Björkman, anställd i film-
branschen och tillika en utmärkt
jazztrums'lagare, hade tagi t med
s'ig några ypperl iga rul lar med
gamla jazzhjältar från 30-,
40- och 50-talen. V'i f ick se
Eubie Blake med Nicolas Brothers,
Charl'ie Barnets storband, den be-
römda kortfilmen ,,Jammini 

The
Blues"av Ion l,lil i samt en serie korta
TV-program, som CBS gjorde i siutetav 50-talet. De sistnåmnda finns
f:9 pa LP-skivor, åtmjnstone aeivis.
"The Sound of Jazz,' är samlings-
namnet, och vi fjck dem j det-skick
de sändes på den tiden, med uråiaAa
speaker, annonsinslag och allt.uJammin' The Blues,, är ungefär-tio
år yngre, men pnesenterar-ungefär
samma typ av mus.ik. Där finni
förutom en mycket ung Barney
Kessel Lester young, -Il'l inor-'s
Jacquet, Hamy Edi ion, John
5lmmons och vid trummorna omväx_
lande Sid Catlett och Jo Jonei-

I "Sound 0f Jazz" bildade Basies
storband stommen. Där vikarierade
en ung och täml igen nervös Gerry
Mul I igan til I sammans med Coleman
Hawkins, Joe Newman, Henry A11en,
Rex Stewart, Roy Eldridge, Dickie
Wells, Vic Dickenson och Jimmy
Rushing. Inte riktigt a1la på
samma gång , men 'i I i te ol i ka
konstel lationer, från halvstor
sättning t'i11 ful I t bigband. Dessutom
fick vi höra och se Thelon.ius
Monks trio och Jinrnie Giuffrestrio, och en underbar kombinat'ion
av Jimm'ie Giuffre, Pee Wee
Russel , Danny Barker, Milt H.inton och
Jo Jones. Billie Holiday är medi ett av programmen; där är den
där underbara sekvensen där kameran
fångar in hennes ansikte under
ett Lester Young-so1o.

Vi har ju inte möj1 ighet att höra
jazz av den här digniteten i
så överf I ödande kvanti tet 'i vanl i ga
fall. Effekten var kraftig, på
gränsen ti11 bedövande, samtidigt som
upp'levelsen verkar renande och
upplyftande. Det är nyttigt att
höra stilbildarna, de verkl iga
banbrytarna. Det stimulerar öch
ger rätta proportioner.

Ingemar Björkman är t'il I baka med
f'lera f ilmer redan nu i februari.

TÄBy
TRÄVARU AB

Farn iljeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads.
materlal och trävaror
HAGBY GÅRD
183 43 TÄBY

0762-203 50

OPPETTI DER :

Vardagar l
Lördagar 9



ANDRINGAR OCH EN RFTTELSE

Det uppstod en oklarhet i nr 5:89
beträffande stavningen av bluessånga-
ren Claes Jansons namn. Vi hade två. versioner. Den som fanns i orkester-
sättningen är den rätta: Claes
Janson . I ngent'ing annat !

Vi har haft en del personaländ-
ringar också. Den 5/11 var det
Michael Hedenqujst som spelade
trummor med Panta Re'i . Och f råge-
sporten samma kväl I sköttes av
Robby Pondman.

Den 12/ll hade vi ändringar i
Stockholms Jazzorkester. Fredrik
Savander spelade trumpet i stället
f ör B i rg'i tta Fyrberg , per Ove
Glaad spelade bas och Helena
Stjernberg var vokal .ist.

Crazy Rhythm hade vikarie på
bas vid sitt framträdande den
19/11. Han hette Lars Nilsson.
Vi lade dessutom märke till,
att Claes Brodda hade köpt en bas-
saxofon. Såv'itt vi kan dra oss till
minnes har vj jnte tidigare skå-
dat ett sådant instrument på
Jazzkafäet. Det var mycket effekt-
ful I t, både nrusikal iskt och
v'isuel I t. Ti I I det vi suel I a
bidrog, att Brodda inte hunnit
skaffa något golvstöd ti11 den
mastodont'iska luren...

r r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I tt I I I r I I r I

Yäll«ommcn till

KV - Kursverksamheten - studieförbundet i Centrum.

spännande samarbete med JANO!

KV:s uppgift är bl a att sprida kultur, där passar
sanarbetet med JANO vä1 in.

KV är ett studieförbund, tillika stiftelse.

KV är helt fristående, inga bindningar åt något hål1

KV:s huvuduppgift är folkbildning/vuxenutbildning,
främst genon studiecirklar.

KV anordnar uppdragsutbildningar efter önskenål.

JAZZSTALLEN

0m ni skul le få .id6n att 'lyssna 
på

levande jazz på andra håli- i stor-
stockholmstrakten, har vi någrat'ips. Ett nytt ställe lär ha kommit
Ii]l i_Bredäng , där vår gamle vän
I,lal te Sjöstrand hål I er igång sågott som dagligen i Björksätraskolan.
Föreningen Jazz i Södia Södertörn
håller till i Osmo, närmare bestämti Birkahuset, 150 m från Osmo sta-t'ion. Kontaktpersonen heter per
Pers son .

i själva huvudkommunen har Kristina
på Väster1 ånggatan 6g börjat medjazz igen. På Birger Jarligatan
fi.nns Spaghetti Cömpany meä 5azz
söndag-måndag och på Norrtulisqatan
6 är det jazz och blues onsdagl
torsdag. Det stället heter Blies.
kh så har vi förstås Zum Tiroler
på Munkbron 7 och Skyjazz i Roya'l
Viking Hotel, Vasagalån 1. Så 

-

1änge det varar...

ENTRA LIVE

:pgia!" i Kutrurhuset tisdag den13/2 k1. 12.00, gratis lunchkonsert.

r r I I I t I I I I I I r r tt I I I I I t I

Kursverl«samhetenl
ttltttltttttt llllttrt

rÅsv - vALITNTUNA - ösrEnÅxrn

Vi ser fram emot ett

EGEN STUDIECIRKEL I !

- Ni som speLar till.sammans eller planerar
att göra det

- Ni som vi1l studera något t ex ur lazzens
historia och eller dess legender

- Ni son har ett gemensamt intresse och VILL VETA MER

VÄLKOMMEN; vi hjälper er att konuna i.gång. Vi kan även
betala vissa kostnader för cirkeln.

Vi har öppet vardagar mel.lan 09.00 - .l 
7 . 00 . När vi

inte är där, går det bra att länna meddelande på tele_
fonsvararen.

Adr. Åkerbyv 82-84 (Storstugan), te1: 76g 08 S0



AIII iJanzl
Stockholms ftirsta specialskiraffir frr
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Stor amerikansk fiport!
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SK I VSPALTEN

9tglv Rhythms utveckl ing har vi kunnatfölja under de tio år giuppen har funnitstill - de har hört titT aä'reselUunJät 
--

återkommande gästerna. Deras ifivdebut
kom 1984 med Kenneth-Lp: n ,'Hal vf ranskt,, .
Då hade man Ronig l-tolmkvist pa tompgiianr
och Göran Lind på bas. fortsåttnin!"
föl jde med en I i ve-.inspelad kasett]
som visade gruppen från dess mest utåtrjk-
tade och hårdsvängande sida. Och nu före-ligger alltså deräs Volume 3,-som är derasandra LP.

Här,möter vi gruppen i den sättning dennaft de senaste tre åren: Den lyris[e
Claes..Brodda, den mustige Erik" persson,
den mästerf ige Mikael Sälander med
Anders Rabe kompgitarr och sång och ba_sisten Jurgen Sundberg. Man blir impo_
nerad av den här skivån, den vittnai^
om växt och fördjupning. Gruppen har
kommit'in i den andra ändninä, där sin-
nena och intellektet befinnei sig iperfekt balans. Repertoaren har äiversi-fierats, samtidigt' som musiken har
bl ivit al I tmer [ersonl ig och uttrycks-
ful I . Arrangemangen, som framföralj t
Brodda, Selander och Rabe står för,
v'imlar av överraskande och effektfutta
)3fer: Lyssna t.ex på Rabes sånq i
"I'm^Confessin", den oackompanjäraae
saxofonduetten i signaturen'',Ciazy
Rhythm" eller det oörhörda rytmiskalyftet i bossa-novanumret',Räcado',.
Läckert! Faktum är, att man teiir
förgäves efter döda punkter i dån här
.ski van. Spåren är f I är och toriare
än i debutplattan, men vart ochett av dem känns fullmatat till
bri stningsgränsen.

Iiil:iä,""i?'å, i l3ä'il';.liå',å;:: Iillåfranska vatser ocrr ira-iäirrä.å ktas-siker: ,,Höstdrömmar,, 
ur'ÄiäÅioät o voy..

::1. gtt, nummer:..!om Jussi sji,riinggSorde berömt, ,,Säg ,tg goåniii,,.

Brodda och Rabe bidrar dessutom medegla..kompositioner, den förstnämnde
meq "Place des Vosges,,och ri,Hiron-
de_1", den sistnämnäe med ',Sandras
val s".

Mjkael Selander får ett par välför-tjänta featurenummer octia, ,äd
Claes Brodda i Djangos ,,1åntämÄnt
mademoiselle" och på egen hanJ-i
samme kompositörs val s-,,Chot.i,, .

Det är en källa till stor glädjeatt se en grupp börja så bia söm
Crazy Rhythm, för att sedanfortsätta att utvecklas och bl i
ännu bättre. Gruppen är en sällsynt
lyckad förening äv indiviäuii iri"..
ue har valt en stil med europeiskarötter och gjort något helt äqei
ay.den_. Deras nya s[iva är .n"- 

-

Tll9totpe, och den borde 'ligga 
vä1

!lll i diskussionerna om lgöö arsbästa svenska jazzinspelning.

BN

IPIRT
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PROTOKOLL rÖRr Vlo
TATXJ<LLJBB NORDOSTS

Ånsuörs 1989

DATUM: Måndagen dcn 25:c scptcmbcr 19g9.

PIåTS : Förcningsgården, Täby Centrurn

l. Mötets öppnande.
Ordförandc Callc Zachrisson öppnade &smötct och hälsade alla närvarande välkomna.

2, Mötets behöriga utlysande.
Mötet bcfanns vara bchörigen utlyst.

3. Mötesdagordning.
Ftirslaget till dagordning godkändes.

4. Mötesordförande.
TilI ordftirandc ftir årsmötct valdes Jörgen Norrman.

5. Mötessekreterare.
Till mötcssekretcrarc valdes Erik Waesrcrbcrg.

6. Justerare.
Till an justcra årsmötesprotokollct valdcs Birgrna Wikander och Christer Iftokstedr

7. Verksamhetsber§ttelsen.
Vcrksamhetsberättelsen föredrogs av Calle Zachrisson.

8. Bokslut och revisorernas ber{ttelse
$evisor Erik {ac1rcö.erg rcdogio{c för boksluret och avgav revisorernas berättelse.
Arct§ stora undcrskon kory:lF."r+xpiellr u:rdcr§koggt uppkom i värens jazzcafeverk-
samher genom cxtra -satsningar på proffs'musiker. En cxtn bidraT;;istort sen Ecker
undcrskotrct har bcviljats avT[by kommun. Dcna bidrag komdiin i ;ärä ärr-Lorädirg.

9. Frågan om ansvarsfrihet
Styrclscn bcviljadcs ansvanfrihcL

10. Styrelsens förslag.
Bo Nerclius lörcslog följande ändringar i stadgarna:

Paragraf 4 Ga.rmal lydclsc: "Medlemsavgift ertägges pcr budgetår.,,
Enligr fönlag: Stryks

Paragraf 5 Ganmal lydclsc: '-'JANO:s vcrksamhctsår sammanfaller med budgctår
0n -3016).
Enlig frrslag: 'TA§OS vertsarnhetsår sammanfaller med kalenderår.
G.TmåI lydclsc: "Ärsmöte skall håtlas under tncdje tvartalet varje

Paragraf 6 &.- Enlift {r.st18; "Årsmötc skall hållas undcr första tertialct varje år."
Gammd lydclsc: "g) s§,rclscns vcrksamhetsberättelsc',
Enligt ftlrslag: "g) styrelscns vcrksarnhetsbcränelse och ckonomisk

Paragraf 6 rcdogörelsc."
Gammd lydclsc: "Kallelse till årsmöte skall utgå slcriftlieen till alla
mcdlcmmar scnast trc veckor flirc ånmötct ocli-etrOtlas iv inkomna

Paragraf 6 motioncr."
Enli.gt ftlnlag: "Kallclse till årsmötc skall utgå skriftligen till alla
medlernmar senast tvl vcckor förc Änmötet6ch edölj;s av inkomna
motionctr "

Motivet lii,r lindringarna är en anpassningen till komrnunens verksamhetsår s96 sammsflt-
ler med kalenderåret-

Mötet beslutade att godkåinna stadgFändringarna enligt fönlaget. Den nya sty,r,elsen fick i
uppdrag an omarbcta stadgarna enligt besluat samt in inforrfura medlc-mmärna om ändring-
arna-

Mötet fastslog att det kommande verksamhetsåret endast blir 6 månader som cn konsekvens
av stadgetindringarna"

ll. Årsavgiften.
Dcn avgåen$c {yryry1hade mandatfrln fti,rcgående årsmötc an bcstämrna årsavgiften. Den
nya årsavgiftcn är 100 kronor, mot tidigare 50 lrconor.

Dcn nya styrclscn fick mandat att &tdra årsavgiften under det kommande verksamhetsårct
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12. Val av styrelse.
valbcrcdningen genom Lcif Persson prcscntcradc sitt ftinlag till ny sqrelse:

Ordförandc C:rl Zachrisson
Vice ordförandc Tommy LarssonKassö? Birgitrs And&c
Se&retcrarc BoNcrelius
Orrrl lcdanot Kerstin Wallcrman
Onl lcdamot LarsHillbce
Ord- ledamot Jan Ottosson-Suppleant lvlargir AnnerstedtSuppleant Jan BcrgSupplcant nirgina-Wtanaer

Mötet beslutade an välja i enligher med förslaget

I stadgarna faststiills atu "Ordförurdcn och kassören tecknar var för sig föreningens firma..

13. Val av revisorer.
Valbcredningen presentcradc sitt fthslag till rcvisorer:

Mötet beslöt an välja i enlighet med förslagct

14. Val av valberedning.
Valbercdningen prcsenterade sin förslag tilt valberedning:

LcifPersson I

Bernt Olofsson
Berth Vinghammar

Mötet beslör atr välja i enlighet med förslagct.

t5. Övriga frÅgor.

fll1!g."l tlql* o-.*ls:a ers j#csr frfthandc Caltc svaradc an sq,rrtscn bcstutat
an rntc na nagon Jazzrest. f,ret kostar ftk myckct och publiktillsrömningcn äi for tien.

En ItPbbmedlem (Janncs Karlsson) h-ar uttryckt sitt inuesse för an mcdvc,rka i närradion fth
jazz.klubbens räkning. sryretsen fick i uppdäg 8v Eörcr an unacrsbra;öjtGhc-i;;fd 

--
dcna-

Oristcr lGokstedt ansåg an JAIIO bordc svnas tr
inbjuda chriiter ;[ öd* wisrö,m tilr nelta,#*'"*313ffi'"Yr#|#3å}nstyrctscn 
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16. Mötets aratutande"
Mötcsordförandc Jörgep avstutade mötct. I samband mcd dcr riktadc Callc sin och styrplsens
tack till Lars Bulow och Rune Hcnrilason som nu urgår ur styrckcn. Catii unåtf,Eöiä-"
Lan Bulow varit mcd ända sedan klubbcns födclsc t-929.

Lcif Penson frln valberedningcn passadc också på an tacka dcn grmla tt!,rtltctr or.cu frntja,tlr".

ReYisor
Revisor
Suppleant

Selseterarc:

§rik Waesterberg
Ake Wikandcr
Lars Dahlgrcn

Justcran:

(,-'&tt, q*«\
BirginåWikanda

t*Å 'lnAr.,l^,L *,
Erik Waestcöerg 0'

U,ltg,-+*<

C1ristcr l(rokstcdt.
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