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Välkomna ti I I ett f ul Inratat nunner av P I - JAMf !

Som vanligt innehåIIer t,idningen kafåprogrammen och Bosse
Nerelius "noteringar". BN har även lyssnat på skivor och
gätt pä teater.
Vidare verksanhetsberättelsen för 1984 -1985,
revisionsberättelse med som vanligt allvarlig ton samt
rapport från årsmötet.
Och så - inbjudan tj.ll årets fest:JuI f esaen!
Detta nummer är också det sista numret som skickas ut till
den som inte betalat sin medlemsävgift.Känner Du Dig träffad
betalar Du in årsavgiften 40:- på postgironummer 19 25 83-3.

JMz[tuBB ll0m0§T JlrM [W , JAzzlruBB il0n00sr rÄlr srern
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"RekIamspelning" för JANO
i Täby Centruil r i samband
med skärnutställningen.

Ni nissade väI inte skärm-
utstäIlningen i Täby Cent-
run? Snyggaste skärmarna
var JANOs, suveränt lay-out-
ade av Gunilla Granström.
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+++ TABY JAZZKAFE +++
Bibliotekets kafieteria Täby C

t
l\Iirra Elro

1- u rr tlm er r k *H e r-r r'r .f r*r gl
ldtr€rrt€t,t

Nina Brodd: Itrtalte Sjöstrand ts, IraJ
Suntlblom p, Pa1 Johnson b, All
DJerldt dr, Ilina Brodld voc.

T,undmark-I.Tenning: Erik rrPuppetr

Lundmark g, Ånn Nlarle llennlng p,
Jan Atlefelt b, Nils DanelL dr.

Världen är lttenr påståe det, och be-
träffantle Jazzvär1den stämmer det nog.
Såletles har a1las vår 6am1a vän Nina
Rrotld förenat slg med vår l-ikaledes
må.ngåriga vän }falte SJöstranil, som
ju numera har meil sig FaJ Sundlbl-on, som
oekså varlt oå TäUy Jazzkaf{, nänl1-
gen i feb:rrarl r d. han ha.de ned slg
NlI-s DanelJ, som nu fram.tt,ääer t111-
sammans mecl med Irunclmark-Ilenning,
som vt hörcle senast t våras...
Hur Nlna 1åter vet ni väl, och
J,undmark-Henning har också Iåtl t
tal-a on sig. De var t.ex på St0ok-
holms J azzd.agar med just ilen nu aktu-
eI1a sättningen. llfed stor framgång,
som vanltgt. Sered er på det bästa!

r*** **r r* *t*i**i * ***t*****rt
17.r11

Cltrist-er l{roksteda
l(virr?ett

Ja.m Sessiorr
0.I:rokstedt;",,]luby Nordström tp, Chr.
Krokstedt as/.'b6ns, Chrlster Frössdn p
Staffan Sjödin b1 lrars-Erik Lars§on
ilr.

Huskomp ti1l .Jammet: Stephan Irorkelld p
Tomas Rergnuist b, l'rlkaeL Slommd dr.

ille ,''l gamle kämpen Christer ffrokstedt
är det ju så, att han ständlgt blld.ar
ny& se:rtetter och kvintetter. D.v.s
på pianopal-]en bnrkar alltlil Chrlster
Fröss6n sltta, Staffan Siödin är tnte
heller heI-t ny I sanmanhanget; han
var EX-vis med L den Kroketedtska
/vtntetten på fjolårets Jazzfest.
Att han blivit ännu bättre sedan
dess kunde vl llonsta,tera, när han
nyl-igen besäkte oss mecl grupnen
Constellatj on. Ja, och sen är det Ja:nt

söndagar kl 18.OO - 21.OO
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l(s,yzq
Ja,z,z, FrLerld§

Kayzar Per FJellström p, Karin
Hed16n voe, pI-us utmärkta instrrrmen-
taLlster pä bas oeh tlrrmmor.

Jazz Friends: Äke von Matern tp,
Hans Marschall bars, ChriEter
Fröss6n F, Lars Gottfriedz b,
Anders Nyberg dr.
Ilnga, begåvade tsarin Hed16n håL1er på
med sin sångpedagogutbildning. TIoa
studerar både Ja,zz ocln kl,assisk sång.
Ttet starka lnflytandet från 3il-l-le
Holl clay samsas ued, materlal av annan
typr t.ex Vreeswt.ik och Keith Jarrett.
Fö1i denna intressanta så.ngerska på
hennes väg uppåt! Oeh passa samtldigt
pä att återknyta bekantskapen med
1982 åre upplaga av Jazz Friends!

TeddYs

F11l--1n: NikLas Medln klavlatur, Johan
Nl]"sson g, Åndrd Ferrarl b, ll1ks61
31onm6 dr, Helena ttI,Llllngtt ?almeklint
VOC.

Teildysl Kay Welander cl/ts, Tomrny
Lara§on p1 Rune Sven§§on g, Jan
Ottoeson b, Tony Juraeka dr.

Ått Mlka.el- Rlonmde kueln Andrd
Femart spel-ar tnrmmor visste vi,
men att han även är en god basist kom-
mer kanske som en överraslaring för
några av oss. Johs.rr NlLsson har vl
hört medl Hlp Bones och numera ned-
lagtta Sorb6. Och Flelena nt,il-lingrt
Palmeklint tngick iu J. populära
7 up!

fiune Svensson kommer igen med Ytterli-
gare en verston av slna Teddys. Vl
känner necl förtjusning tgen bIåsaren
och baststen - resten av band.et bLir
säkert glada överraslo:lngar. Vi tippar
en ]ryä}1- necl kraftigt s.k drag!

o.f 11
dd l(vLntietit

Progransvar: Carl ZachrlsEon 0S/ ?58 78 35
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Vdffåfifii'
Fol-kets Hus, Hövdingavägen t (nera
statlonen och Centnrm' Bio).

Fredag ö,en 29/11 k1. 20.00

Ol- ' T Il*lEFtS

.Ike Starck eor, Hans Pettersson tb,
tsay Welantler eI, Malte Söderqvlst g,
Gunna.r Karlsson b, Håkan Lexlng dr,

Festl-lg säsongflnal- meil bandet som
var medl på det aLlra första Jazzka-
fdet 1 Vallentuna. Dixledansl

*etRa Ilur-rlJq-rrv+

För att stödja tidningen 0rkester
Jourr:aLen (son nt naturllgtvls prenu-
mererar påe 175t.. för heLårr post-
g:-ro 45 2S'lo -4) rrar flera )azz-
grupper stälLt upp för stödspel-ntnsar.
?å Nloeebacke, nä:mare bestänt 1 SAMI; s
1-okaLerp bIlr tlet stöatkoneerter den
2 * 7111. Umeå Jazzklubb är igång
ned lilorande arr{mgemang. 0J måste
naturllgtvts räddasr och vl kan bara
applådera och önska all framgång.
++++{-+++ -l-+++++-l-+'+{-+ + l {-{'+.+.+"1 -l'i'+-+'1 {-+++++

KAFE AT-TIJ]\II}A
Bibtiotekets kafeteria, Täby C.

Lördas den 1 6/1 1 kt 14.00

Thore Srsa,nerud
Fted ]vlirelreLI Dr-ro

Detta är JANo:s bidrag till höstens
Kafå Attunda-serie.
Entrå 30 2-

Kon i god tid!

Fopulär Information från JAN0

Red;

Roger & Talja Nyborg
lvlarknadsvägen 259 3 tr
1 83 34 rHBy

Tel: 768 31 13

Jazzklubb Nordost (:nru0)
Urdfl och madlemsregister:
Kerstin l.,laIlerman
Tingsvägen 3
183 4A TÄriY

Tel: 756 49 53

Sekr och bokningar:
I o lrle rel i us

TeIr 0762/706 69

lYledlemsavgif t: 40t-/ budgetår
Fostgiro, 19 25 83 3

mv$Urnn Sctotelt
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TRAD. JAZZ - I NVENTER I NG

Bo Lignercrona hålIer På ned
en inventering av alla New
OrIeans, Dixie och Swingband
i landet. On Du spelar den
här musiken - skicka in UPP-
gift on bandet och upPge
Bandledare,/kontaktman ti I I :

Bo Li grrorerona
Varvsgatan l2
I 1? 29 STOCKHOLI'I

TRADJAZZ STOCKHOLM
celebrerar minnet av

STORYVILLEs stängning
Söndagen den 10 november

kI 13.00 utgår
BRASSBANDSPARAD

från Slussen tiII Mosebacke
Et abl issement, där det bl ir

festkonsert ned bl a
I'larket, Street StonPers

Alla jazzvänner är välkonna
att gå ned i Paraden, både

musiker och PubIik.

JAZZRESA TILL NEW ORLEANS

Är du intresserad av en resa
IiII NEh' ORLEANS JAZZ AND

HERITAGE FESTIVAL i aPril
I 985 - täg kontakt med Bo
Lignercrona för närmare UPP-
I ysn ingar .

Tel bost 08/69 65 25
arb 08114 1l 20

l-a.rs Elii I rew

musi ksnj.ll e och frj stiil "l-o JAIIo-gtyrel
semedlem, söker ytterlignre musj.ker
ti1l sltt med fiitta nrisade storba.nd
lna.Iebranehe. Ri.ng 0?6 ?/ lOG 86 , och
ni har en god ehans a.tt vido-reutveckl
er slumrantie kreativitet!

SPELKOMPISAR öNSKAS

Ragnar Lind€n
Trumnor och trumpet
08/?58 64 29

J -erat

STOCI<HOLMS S-TOFIE}JqI\II)

den lysande ungdomsorkestern untler
Nll-s T,indbergs ledntngr 8€T konsert 1
Ironserthusets Grlinewald"sal måndag
den 1B/11, Ilrban Å6pas är trtrmpetso-
list. I §torbandet ingår närmare
1O(9, av gruPpen Jazzens Frestelse:
Frestelsen kommer att giira en egeu
avtlelning t konserten. Bl".a framförs
en kompoäition av förstese.lrer1 Henrik
R1omm6.

Sterre E)obroslosz

ger solokonsert i Karby Gå.rd, sönilag
den 7/11 k1. 15.0O. Fuiturnämn<len
arrangerar.

Str er-r Jcr tr arr g s or-l

som spel-ade bas med. Ja,zr. Friends en gån!
1 tlden, stu<lerar nrlmera vid mustkhög-
skolan i Plteå. rlan spelar också med
en myeket bra loka1 g:rupp, pauJ.
llndbergs Kvintett, som vi kunde höra
på Täby Jazzkaf| våren 198?. Sven .-ingde
här9n dagen, berättade att han når fint,
är kLar med sina studier snart och ev.
kommer a.tt resa söderöver. Han hä1sar
a1la gamla JÄN0-vänner och spel-komplsar,

It ad glimtsn i q.at
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JANOS JTJI_FES-T
t l r**t"I'* * * t tt f * *'I Ifr'*'*

Iördag 7 deeember 1945 kI 19-OO
t

r Eer€rt(rrlrsskcr.LEtn, Viggbyl'roIm
t

I
**,*ti:t*fr***trt*

Sueå med da.rrs 
*

tiiII AIIi(trator Ja,z,z, Eta,ntJ

rcch
*=ossi lerna

I

Pris: 95 kronor, sotr sätts in på postgiro 5558OE}-3
C A Zachrisson, senast 27 novenber.

I supån ingår:
väl korstdr i nk
julfcst-supå red kaffc

Rött och vitt vin sart öl och läsk säljes till självkostnadspris

Varje redle; äger rätt att ta red €n (1) gäst,

AnräIan sker genot inbctalning

o tr s ! Begränsat antal platscr.
Skynda på och annäl Er !

.t; t

r \/äLKOIYINA *

tt *.,*: * *ffrfr##?{fr*, *.i*s*rt. * *-ftt*,* .s,*rri:
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" \tq ' [}å l<äNSl-(Jl? "
inponerande Täbynusical

Vi harnnade på [ibble Tea.ter en av tle
d.är egendomliga höstdagarna, då reste::-
na av en atla::tlsk orkan drev upp
dagstemeraturen ttlI 19 grader. Vi
kom dtt i sä11skap ned ungefär så
många männislror, som TibbLe Teater
rytnmer - de fleste arr (Iem nrycket
unga. Vi såg Nevll" Camerons mustk-
drama rrVadtdå känsl-ortr. oeh vi blev
mycket imponeracle.

rvad.r då känsLorrr arbetar, fömtosr
med sång och musik, också med mycket
mi.m oeh dansr mecl snabb, professio-
ne11 regi, signera"d Nicke Ylagemyrn
avaneera.d anvåtndning av lJus oeh
ljud; bildprojektioner, en grupp
superba skådespeLa.re fr8.n TäbY
Teatersällskap och unga dansare från
ungdonsgårdarnas f ritlclsverksamhet.

Piäsen handLar om en ung herolnmiss-
brukares väg från ett spllttrat hem
via skolk, utstötntng, mlssbruk och
fram t1Il- en förtldtg död i en ränn-
sten. En rad soclala missförhålIan-
den berörsr men analysen är lnte
särskilt djupgående. Författaren
deklarerar också I programbladett
att hans avslkt är att stlmulera å-
skåda.ren: till eget sökande efter
I-ösningar, inte att ge fijrdiga §varo

Vl var, sorn sagt, myeket inponerade.
Tnte minst var det muslkal-iska.
materlalet kongeniaLt: til1 största
del-en komponerat av NevlL §sTnsr'6n oeh
arrangerat av orkestern. l)en bestod
av Wlartin l'l'anngård klavl-atur, Johan
ltril-sson gitaml Stefan KLtnt bas
oeh illlkael Blowrd t:rrnrmor. NeviL
Cameron satt ln i bandet På sax och
rnot slutet stäI1de han slg mltt
på scen och levererade några prakt-
ful1a sångnummer. Han är en stor
entertalnere som s}il.rlle pla.tsa var
som helst, och hans rYaclf då känsLortt
förtJänar en tät sponsor och många
flera framföranden.

BI[

Sk i rr s p a .I. t Glrr - r €' 6 = Ellr.l

Sverlee s J az z.ba,ryl L-T.he_-sg-l'v Al_bum
SE,IED-JÅ.ZZ 8:,qol .

Edtdle Bmhner to/vac, oreger Röhr tb
Erllng Ribblng el/ts, Staffa.n ÄbeLeen
p, Ilans larsson b, Pel1e llöbinger dr.

Den här plattan kom t111 i EMIIs sktv-
studto i december 19aZ och januart
1985. Den har an under:rrbrj-k oekså:
Ittiltldte Bmhnerrs Swedlsh Jazz A].L
Starstf . Om yl. modifl"era.r det ttl-1
Itsvensk gladiazz All Starsrr, så må
det gärna vara hänt. För detta är
gvensk gladJa.zz av vä1.gJo:rdnste sort.
J azz för festbmkl stämni.ngsskapa.nde
som glrlander och cha.mpange.

Vl får t1o låtar, 0e 31esta. ur den
vanllgaste 2O-talsrepertoaren. South
Rampart 1 början oeh ,Sn"ints på slutet,
metl Bnrhner-voka1 och a1It. I ett
Ltte Iängre spår, Red Garl-ands ftAlL
Ivtorlrlng lrongrrr får ErLlng Ribbtng in
24 takter bebop-tenor, och ba:ldets
iuntorrnedlem, I{ans larsson, får
en llten soloehans. Angenämt!

På konvol.utet finns, förutom SAS-re-
kI-am, anvj.sningar om hur man bokar
bandet. Gör det, om ni p1-anerar någon
verkllg praktfelt! Annars duger plattan
sott!

+S.$*+å

Tät' l/ -l-e at e r -
säIIska'P

håI1er på att förbereda stn anrlra
nyårsrevy. ?tDags lgenil lrommer den att
heta. BI.a vllL man ho. muslker tl1L
den emtnenta revyorkestelrn; son kom-
mer a.tt ledas av }lang KJaerby. Om nl
är lntresserad.e, rlng regissör
I{arlanne Tedenstad, OB/ ISA 40 24,

5
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för,J AZ ZKr,USB NORD.O ST ( JANO \ 1984 -85

IredLemsantal

Den 2Oh 1984 hade förentngen 412 medlernar. Vltt verksam-
hetsårets sLut , d.en JO/6 1985 r var antalet 764 ' Av clessa boiltle
de fLesta I Täby, 52 medlemmer bod<le 1 Vallentuna.

Anslut+g g:rupper

Sommaren 1984 var 44 Jazzg,ntpper anslutna t111 föreningen'
våren 1985 fanns 47 gruppe" på Ilstan över anslutna. Enllgt
ett beslutl som fattacles vld ett extra dlskussionsnöte med

samtS-lga förtroenilevaltla d,en 2o/5 1985, kommer ltstan att re-
vlderaÄ enllgt ett skärpt anslutnlngskrlterlum. Enllgt detta
ska endast gnrpper, där mtnst hälften av medlemmel:ne til-1hör
förenlngen, tas uPP På listan.

.:

Styrelåe

StyreLsen har bestått av ordförande Kerstin WaLLermen, vlce
ordförandle lars Gottfrledz, kassör Erlk Waesterbergl sekrete-
rare Bo Nerellue, sarnt Blrgltta Sundströn, Carl Zaehz'Lsson
oeh Chrlster Krokstealt. Som suppleanter har fungerat T.,ars

Bll10w, Ill1a-3rltt cr:ml-tn oeh l'rårten Holmberg'

På föregåen{e årsndte utsågs Jan Åberg tlL1 PR-ansvartg och
reda[tör för ttttnlngen PI-JANO. Under verksaa]tetsåret har
lan Åberg liimnat staa uppd,rag. Son PI-JAl{O-reilaktö:rer har tlärefter
Roger och TalJa NYborg fungerat.

§tyre]-sen har håLl-'it 12 ortltnarle möten, §amt ett särskl}t
cliskussionsmöte om föreningens poLicy ö,en 2O/5 1985. T111
det ststnänntla mötet hade santllga förtroendevald.al inkLuslve
valberedlnlngen kaIlats. Mötet dtskuterade 1ägete med utgångs-
pr.rnkt fr€n en enkät med medLemmarnar en särskild enkät med tte

an§lutna gruppertra, sa.nt publlk- och medlemsstatlstlk. Mötet
g.jorde en lngåentle analys av föreningens situation och fattade
beslut om flera föråindringar 1 verksamheten.

Täby Jazzk€6

I{öeten 1984 hade Täby "Tazzfaf6 11 progråmkväL}ar medl 21 gruppert
varav 15 tiLlhörde föreningen. Publikgenomsnittet bl-ev 45r1/lKväl1-.
Våren 1985 mettverkade 20 gnrpperl yårav hälften tiLlhörtle före-
ntngen. Snlttsiffran bl-ev 51 ,4 betalande åhörare per lcväl}.

Val-Lentnna Jazzkali

Vallentnna Jaszkafd traile i vanllg ordnlng tre progra.mkväl.1-ar
rrå hösten och fyra på våren. ?ublikslffrorna b3-ev då1194:
lI betala.nde,/kväL1 hösten 1984 och 26/15.tä1-1- våren 1985. Sarn-



2,

tldi-gt var det ekonomlska etödet från vallentuna kommun avmycket blygsam_omfattnlng. Tyvärrr fick vl därför en förIustpå valLentuna Jazzkafil §om - tlllsammans med underskottetpå en Jazdfest 1 Vallentuna den 1g/B 1984 _ blev drygt niotusen kronor. Detta har 1 atn tur medfört, att vår rärenlngför första gången 1 sln hlstoria nu uppvisar ett boksLut
med negatLv balans. styrelsen har avervagt att 1_ägg" rre"
verksamheten 1 vallentuna. Tillsvidare har vi nöJi-oss ned,att omorgantsera valLentuna Jazzkafd och fryttat det ti1l ennrr betydrtgt mlndre lokaL. vl har oekså tagrt tn ytterugåre
en medarrangör.

Täby Festllats

vi ordnader soT vanllgt med fäby rdrottsäl1skap som meclarran_g6rr en dans på Täby Festplats den 1e/e 1994. Eh la_bas Jazz
Band och Ohrtster Boustealt l(vintett spelade. pubrikstffran
stannade vlct 10o betalande. styre).sen har besLutat att t1Il_s_vldare inte fortsätta med arrangemangen på Festplatsen.

Täby Jazzfes:I

Den sjuntle årL1ga Jazzfesten I Tibble Teater gick av stapern
den 24/7 1985. Som vanllgt var Thore swanenrd och Bengt fui.ttströn
konfereneierer. -1? gmpper, med inalles 82 musik"", ,ädoerka-
de och publlkslffran blev 4oo. En nyhet för året var, att
Pesten vlcleofilmades. v1 kuncle också g1ädJa oss åt, att den
telorlska lnraLiten på lJudet äntLigen var helt tllLfredsstäl_
lande. AntaLet besökare var vtsserligen en blt untter clet
van1lgal men vl lnrnde samtldlgt konstatera, att sarongen varovanllgt välbesatt under hela. dagen. Tlttigare har det mestvarit harvbesattr ned enstaka publiktoppar under vissa
gruppers framträdlanden.

Julfest

Den mycket uppskattade, interrra Julfesten hö1Is
BergtorpsskoLFn. Itluslken utfördes av OIr Timers
Jazzorkester.

Extrakonserter

d,en B/12 I
och Stockholms

utöver de sed.vanllga arrangemangen har vl genomfört två
extrakonserter. Den första av clero ägde rr.m i Bibl-iotekets
Hörsa1 i [äby söndagen den 16/9 198'4, då den belgiska
gruppen WASO spelade. lördagen «ten 1 6/1 1985 gjorde vt en
konsert med dans I Ribllotekets kafeteria. net senax€ a.rrän-
gemanget kallades frThe Dansantrr och inglck 1 programserlen
Kafd Attunda. Båda dessa. extrakonserter var livligt uppskat-
tade, och åtmlnstone vad gä]"Ier Kaf6 Attunda kommer det att
b1l uppföl-inlng under hösten 19S5.

g.ezz $3rda€

Irrl-stl ltlmmelsfärdshel6en t9B5 hö1 is den å11iga sammandrag-
ningen av representanter för de SJR-anslutna klubbarna,
denna gång 1 l,'talmö. JANO skickade tre representanterl
närnligen ordföranden, vlee ordföranden och sekreteraren.
Vl var även lnbju<lna att inleda den policy-debatt, som var

I
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ett a'rr huvudlnslagen vldl tlenna Jazzttxdag. En av våra
representanter placerade atg som trea 1 det tradltlonel1a
§M 1 JazzfÅgesport.

övrlgq akt-Lvt'Feter

Uncler hösten 1984 ordtnade vl tre etycken Jam sesstons 1
Blbllotekets Hörsa1. Ja"uunen ägtle rurn en söndag eftermttltlag
t respektlve september, oktober oeh novenber. Vl hyrde ln
mycket kvallftcerade s.k huskomp, men anslutnlngen från våra
musleerande medlemmars slda var ytteret 11ten. Ilnrier våren
gJortle vl därför ett uppehåLl i Janverksa.nrheten.

Slutord

styrelsen har haft ett bra verksamhetsår. Ir/TedremsantaL och
pubLikslffror har vlsserllgen varlt relattvt måttIlga, men
vt anserr att vl iindå har ett gott etöd, lntresserade raedlem-
mar oeh många bra aktlvtster. Yt har haft en hög lrnralltattv nlvå
på såväI verksamhet som programutbud. Vi tycker. att vi kan
se framtiden an ned.ttllförs1kt.

räby' aen 4/1o 1985.

Styrelsen
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REVTSTONSBERÄTTELSE JAZZI(IUBE NORD

om man som revisor i en Jazzklubb får vetskap om att
Li"uu."" kassör bokat en resa till Australien och Nya

zeeland blir man strax mer vaksam och lyhörd (Iomhörd
å;-;;; iu se-n tidigare). om man de§sutom finner art
[r"UUä"-inköpl iåsvåslor samt har förbindelse med

i[;;p;"ia1r!ieina AB bllr man en smula misstänksam.
När man sedan-ii.f klart för sig att kassören förordade
ett utbrett utnyttjande transltoriska och anticepativa
bokslutstran"ir.froä"r blev det nödvändigt' att tillgfipa
;iä"åiOrbud' [irf" efter årsmötet. Ett beslut som för
övrigt livligt påhejades av ett 'antal' unga dansanta
damei i Stockholms nöjesvärId.

Förvaringen av klubbens verlfikationer och kassabok m'm

h;; i., fåtuf"t" tidigare. Förra årets 'bastanta lCA-kasse'
som transportmedel (ått steg i rätt riktning) har i år
ersatts av en trön Metro-kaåse med grönsaksmotiv. Inget
ont om grönsakåi men vad i aII värlåen används alla väskor tiII
som klubuen rEpL för dyra pengar under året? Reseförbudet
sitrer fint tiils dettä är-uppklarat! Ett ply? i kanten
är dock att en-pårm tiIl reaäirisningen inhandlats redan i
december.

Såsom världsberömd jazzklubb (åtminstone i Täby) har det
under året befunniti nödvändigt att komma in i telefon-
L.i.fog"rr, aen g"fa yrkesdelei, under rubrj.ken Jazzklubbar'
Det är väI aoct<'ivefåamt hur måtga som i första hand väljer
JårriiuUb eftår telefonkatalogenå yrkesdel. Om något fa11
åk;il" inträffa föreslår jag någon- form av belöning'

På Domus, avdelningen 'Damekipering' inköptes 9"1 18,nov'
;g3å""itåg' it-g" iågot rodnairde kässör kunde inte nöj-
.tltigt f öiklara denna post. Kan någon?

Resorna tilI , lazzrixdagen' har nu tagit sådana proportioner
;6-;;;"ryiå""'nåiå"p."ilist*tta AB måste anlitas för detta'
Nästa år Utir det väI SAS direkt!?

För att bättre håI1a reda på sedlarna har kassören under
året investerat i två styc-ken klämmor. Förmodligen en för
debet och en för kredit. Ett bra initiativ'

Verifikation 110 behöver också lyftas fram i Ijuset och synl?:-
,,Ersättning för dansmusi.k'r'i}Ot-'ergat 3 kvinnör å 150':- = 1850:-"
Har vj- byt[, bransch? Är detta verkligen lagligt?

Om någon inte får tag i stot att sitta få fortsättningsvis
pa 1aäzcafeet så talå med Lasse Gottfriedz så att han inte
skickar fler stolar tiII Falun.

Frågan om ansvarsfrihet (anomali?) för styrelsen och ev.
fortsatt reseförbud för kassören komrnar att avgöras niycket
snart. Titls dess, 'keeP swlngin'
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JANO ARSil]UTESPROTOKOLL I985-IO.04

Protokoll fört vid årsmöte nred Jazzklubb Nordost (JANO) hos
Calle Zachrisson, K'lövjevägen 45, Täby, fredagen den I0 oktober
1985.

Närvarande: lB medlemmar (enligt separat närvarolista).

l. Mötets öppna.Tt-de

Ordförande Kerstin },lallerman förklarade mötet öppnat och hälsade
de närvarande väIkomna.

2. Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst i enlighet med stadgarna.

3. Dagordning

Förslag ti I I dagordni ng faststäl ldes.

4. Val av ordfiirande för årsmötet

Till ordförande valdes Bo Grip.

5. Vil av sekreterare f_ijr årsmötet

Ti 11 sekreterare va'ldes Birgi tta Sundström.

6. Val a.v två igsterare för åfsn{ltet

Till iusterare valdes Ragnar Lind6n och Lennart l'lallerman.

7. Stvrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Bo Nerelius.

Efter genomgång och diskussion beslöt årsmötet att godkänna

verksamhetsberätte I s en .

Resultatet från den enkät, som utdelades vid Täby Jazzfest,
efterfrågades. Resultatet meddelas den som så önskar.

Erik Waesterberg föredrog resu'ltat- och balansräkning.
Särskild redogöielse lämnades för i resultaträkningen redovisat
underskott.
Påpekades att Täby kulturnämnd bidragit med drygt 80.000:-.

Mötet beslöt att godkänna resultat- och balansräkning.

8. Re.visorernls berättel,se

Tomqy Larsson föredrog revisionsberättelsen och mötet beslöt
godkänna densanrna.

9. Ansvarsfrihet f§.r den avgåend.e styrelsen

Revisorerna har i sin revisionsberättelse rekommenderat årsmötet
att beyilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna.verksamhets-
året. Iftitet UeilUt att bevilia styrelsen ansvarsfrihet.

10. JIg fråggT motione.r osh förslag
Inga nya frågor förelåg.



?,.

1 I . Arsavqi ftens storl ek

Beslöts att nuvarande storlek, 40 kronor per verksamhetsår,
skall vara oförändrad.
Den nya styrelsen fick i uppdrag att ändra årsavgiften innan
nästf årsmbte om den så anser nödvändigt.

12. Val av stvrelse för ett år

Valberedningen företrädd av Leif Persson presenterade sitt
ftirslag till styrelse, revisorer och valberedning fdr 9gt-..-.
konmanäe verksamhetsåret. Mötet beslöt att i varJe punkt fölJa
valberedningens förs1 ag.

l.?-e.-9rdf0rgnde
Till ordförande valdes Kerstin ['lallerman (omval).

l?.b.-!ige - 
grdfUre! ge

Till vice ordftjrande valdes Lars Gottfriedz (omval).

'12 c. Sekreterare

Till sekreterare valdes Bo Nerelius (omval).

l?-d.-§gss§r
Ti ll kassör

9r9!§rqnien

valdes Erik Waesterberg (omval).

och kassören tecknar var för sig fiireningens firma.

L?-e,. -9rd ine ric - I ed qs'ii!er

Till ordinarie ledamöter valdes Birgitta Sundström (omval),
Carl Zachrisson (omval) och Gunilla Granström (nyval).

13-f"-§spples!lsr
Ti I I suppleanter valdes Mikae] Blonrnä; Mats Blomberg och
Stephan' Forke'l id (samtl iga nyval ) .

13. Val av revis.orer salnt reviso§uppleant fiir et-t år

TilI revisorer valdes Tomny Larsson och Ake t,Jikander (båda omval).
Till revisorsuppleant valdäs Sven Lange (omval).

14. Val av valb-eredni.ng§korrunitt6 för ett år

Ti11 valberedningskommitt§ valdes Leif Persson, Bernt 0lofsson
och Berth Vinghammar (samtliga omval).

I 5. Uvri ga frågor
Inga övriga frågor av vikt förelåg.

16. I'lötets avsl utande

Föreningens ordfiirande tackade Bo Grip samt samtliga närvarande
och förklarade mötet avslutat.

y$n'otot<o($

;s,t,m
Lennart blal lerman

Justeras /- /,
!'tz,WC rtnryrYg.

Ragnar Lind6n


