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Trevligt med bldnag från medlemmarna. Tack Gundi Almaas!
Red.
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srART FöR JAzzcArf

succE

rr

Höstsäsongen har startat hel.t fantastlskt för vårt jazzcaf6. Pnemiärkvä11en (Oen 14 sept) med Thore och Em11 samt Lars Sjöstens kvartett
drog t2O lyssnare fö1Jt av drygt 50 under andra och nästan TO besökare
den tredje iazzcaf|-söndagskvallen.
Varför då denna succ6?
Jo, vårt mycket ambitiösa musJ-kprogram, vl1ket betyder att pressen nu
börjat räkna me-d Oss som varande ett av iazzställena i Stockholms-

t::akten, som man gärna skriver
Några plock från irressen:

om.

NOHROR|T

Jazzhost imponerar
t

Emil lwring l@mmet lill

TäbyJazzkalöpäilndag.
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Bibllotekets cafeterLa,
Täby Centrum Söndagar kI.1g.00
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Här följer några tillägg och rättel-

,ffi

ser ti

liedrenius tb.

26/

t{i na Brodd Kvi

ffiningän

ntett
vna,

näml igen:
MelkerIsakssonp, pal Johnson b
Ali Djeridi dr, NB voc.
lli na nreddel ar, att det bl i r
en del texter av henne själv
ti I I I åtar av Börje Fredri ksson
och Lars Gullin, b1.a

ts,

är också den rätta sättningen på
vår storbandsstol thet, Ma I ebranche ,
Här

p

sonr hördes den 5/ 10:

3-3

Johnny 0lsson, Stefan Johansson,
Håkan, Knutas, Stefan Gustavsson, Lars
Bi.ilowltp, Anders Norel l, Dicken
Hedrehius, Anders h{iborg, Anders

Karlsson tb, Per Sjöberg tu,
tlats Morell, Jan Levander, Sören

1'
NYA MEDLEMSAVGIFTER
för verksamhetsäret 1986 1987
Nu kan Du köpa
Ds

bGirl&l

.
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240:-

Svedestig, Per Lauenstein, Rune
Falk s, Mårten Floberg g, Bo
Pettersson b, i"lats Jadin dr.

Vjd
Bo

Jammet den

T-dtffisson

5/10 bestod hus-

b,

tr,lats

Jadin'är.

AB0NNEMANGSK0RT

har tre alternattv

Icxa

1A

den tid'igare angi
Thomas Johansson
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PRITI !,ntrld. ttlt tlla
ordlnarl. csfäkvltla! unda!
höttco -86 och vhsn-8?.

Btt Ecdlcolkort 1 JAM, lör
fetucn (för rlls .or
bor pt aunr rdna!.) och
PBITT ,.ntråde fö! a1lr
fåottJcEbdlc@r! pl rUr
ordln$lG cafåkvtlhr unatctr
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CHRISTER BOUSTEDT
är inte längre i livet. llan föddes

i

Bromma den

den

4/9 i år.

21/3 1939 och avled
Hans hemadress de

sis.ta åren var Norra Flät, Enviken,
i det norrländska landskap där
han tillbringade många av sin barn-

doms somrar.

Christer började spe'la altsax j
Angby skolorkester. V'ia dixieland-

muslken korn han till Gugge Hedrenius
1959. Några år senare var han med
i Stadsteaterns uppsättning av
pjäsen "Connection". 1964 deltog
han i bi I dandet av P'istol teaterh
och lite senare arbetade han med
George Russel I under dennes
Sverigesejour. På 70-talet var
han en fjärdedel av den nu nästan
utplånade gruppen Lans Werner och
Hans Vänner. Han'ingick också i
l,lusikteatergruppen 0ktober, spe-

lade jazzmusikern "Lasse" i
pjäsen och filmen "Sven Klangs
Kvintett" och turnerade med det

stora

Tä1

tprojektet.

l9B3 f ick han 0J: s Gy1 I ene Sk'iva
för sitt album "Christer Boustedt
P'lays Thelonius Monk". Aret

efter var han på Festplatsen 'i
Täby Kyrkby. "Det är nog exakt
tjugo år sedan jag stod på en
sådan här dansbanar', sa han

'inåtvänt leende.
med
I
Sedan dansade 100 betalande
Boustedtgruppens bopmusik, och
mellan låtarna berättade han

ett ite

a'lit möjligt,

till

b1

.a minnen från

dansbanorna.

I somras ådrog han sig en lunginflanrmation. -Den t.icI Oi;al igutgång p g a en trol igen medfödd,
kronisk sjukdom som hån led av,
1 ungfi bros.
Christer Boustedt var en av våra
mest betydande jazzmusiker. Han
var också en stor medmänniska.
Och hgn drog s'ig aldrig för att
att blanda in politik i sitt'liv
eller att blanda in sin musik
i - po'l i t'i s ka sammanhang . En av de
sista
saker han gjordä i sitt
jord'iska I iv var en undersökning,
som han genomförde på SJR:s
upp{raE om svenskl_ jazzmusiter:s
katastrofalt dål iga inkomst-

förhållanden. Han-hann rned att
av1ägga en delrapport inför Jazzrixdagen i Bollnäs i våras.
En av de viktigaste sakerna vi
kan göra för att hedra Christer
Boustedts ljusa minne är utan
tvive] att arbeta ännu hårdare
för att försöka h.itta 1ösningar
på de svåra problem, som hanvar med och dokumenterade. Man
kan också hecira honom genom att
stödja den Christer Boustedts

Stipendiefond, som har bildats
på initiativ av hans gamle vän
och medarbetare Stellån 0tsson.
Bidrag ti11 fonden kan sättas
'in på postgiro 85 09 32 - S.
BN

KURS FUR TEATERTEKNIKER

att anordnas i form av
ekti oner på kvä I I s ti d i nybyggda
Val I entuna Teater. Loka'len är
modernt utrustad, ungefär som
motsvarande I okal i Märsta, ,'Ku'l turum", och kursledaren är också
rekryterad från sistnämnda institution. Intresserade av kursen, som
omfattar ljud, ljus etc., kan anmäla sig redan nu på JAN0-telefonen, 0762/ 706 69.
kommer
'l

VIDEO

Var det någon, som spe'lade in det
norska programmet,,l.tanhattan Studio,,,
om och med Lennie Tristano? Särskilt
de'l 1 efterf rågas. Kontakta
Christer Frössefr 0B/ 786 09 02 (h)
734 34 00 (a)

GITARRIST

RADIOPROGRAMMEN

rutinerad, 38 år, intresserad av
jazz, latin m.m, söker speli;r;i_

som Lars Westin gjorde om Lennie
Tristano önskas i bandat skick Bo Nerel ius \tGZ/ 706 69.

- gärna grupp.
:?r
t<rsombe

Ring isaac
0762/ 123 BZ (dagtid)
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30i6 1985 var antalet med'lemmar 364, varav 52 bodde i Vallentuna. Motsvarande siffror den 3016 1986 var 323 respektive 50.

Den

utna qrupper
våren 1985 var 47 jazzgrupper anslutna till föreningen. Kriteriet
på ansluten grupp var då, att kontaktpersonen skullå vara med'lem i
föreningen. Vid ett nröte den 20/5 1985 beslöts, att kriteriet skulle
skärpas 09! i stället vara, att minst hälften av en grupps medlemmar
skulle ti'llhöra förenilgen. Någon förteckning över då grupper, som kan
kallas för ans'lutna enligt det nya kriteriet, har inte-gjbi-ts.
Ans'l

l,lan kan

anta,

hållande

till

att antalet är ganska litet,
1985

års siffra.

och

mycket'litet

i för-

Styrel se

Styrelsen har bestått av ordförande Kerstin l.Ia'lIernnn, vice ordförande Lars Gottfriedz, sekreterare Bo Nerelius, kassör Erik
i{aesterberg, ledamöterna Birgitta Sundström/Andr6e, Carl Zachrisson
ochGunil Ia Granströnr, suppleanterna t4ikae'l B'lomm6, l.'lats Blomberg
och Stephan Forke'lid.
0rdföranden har skött med'lemsregistret, sekreteraren har bokat orkestrar och Gunilla Granström har ansvarat för vår medverkan i DanderydTäby När-radios lördagssändningar. Från och med våren 1986 finns ätt
programråd, bestående av Bo Nerelius, Carl Zachrisson och l,likael
Blonrm6, som tillsammans ansvarar för kaf6programmen.

hållit åtla protoko'llförda möten. Dessutom har styrelsen
til'lsammans med övriga förtroendevalda genomfört en heldagskonferens
den 14/6 1986, Konferensen analyserade vår verksamhet och-drog upp

Styrelsen har

riktlinjer för

det fortsatta arbetet.

Täby Jazzkaf6

llösten 1985 och våren 1986 genomfördes vardera elva programkvällar
Tgq. sllTanlag! 42 iazzgrgpper. Antalet betalande var'i genomsnitt
30r'kväl ! nå
och 42,9i kvä1] på våren. Ti'l I den goäa vårs i ff ran
-höstgn
b'idrog f ramföra'l
I t kaf6kväl 'l en den 13r4 med "Hi'l d" Bi I I Davi son.
sistnämnda kväIl kom 132 betalande, vi'lket innebär att det gamla publikrekordet från den 24/4 1983, satt av B 32 och 7 Up!,slogs-med bi:ed
marginal.
Val

lentuna Jazzkafä

Vår filial i Vallentuna bjöd på tre kvä'llar med s.k spontan dans i
Vallentuna Folkets Hus hösten 1986. På våren ordnades tre liknande
kvällar i Vallentunasalen i Biblioteket. Höstens publiksiffra
blev den ]ägsta vi någonsin noterat: 19/kväll. vårsiffran var klart
bättre, nämligen 31,7/kväll. Vi kan konstatera, att stämningen har
varit god och att verksamheten trots al'lt inte inneburit ekonomisk
förl ust.

Täby Jaz4fest

Föreningen genomförde den åttonde år]iga Jazzfesten i T'ibble Teater
den 1613 1986. Dagen innan begravdes statsminister 0lof palme,
och stämningen i landet var inte den bästa för en glad Fest.
Femton grupper med inalles 102 musiker rnedverkade, och som så många
gånger tidigare var Thore Swanerud och Bengt hlittström konferencierer. Publiksiffran stannade vid bottenoteringen 336 betalande.
Styre'lsen har beslutat, att försöka pröva en del nya grepp till
nästa Jazzfest.

Ju'lfest

jutfirande i
Irq9itjolell!
7/12 1985. Alligator Jazz

Bergtorpsskolans matsal genomfördes den
Band och Fossilerna spelade.

Lördagskonsert i Kaf6 Attunda
Den 16/11 1985 arrangerade vi en extrakonsert med Thore Swaneruds Trio
i Biblioteket. Konsertenr som blev mycket lyckad, drog 31 betalande.
Jazzri xdag

Jazzriksförbundets funktionärskurs och kongress, den s.k Jazzrixdagqn, hölls den B - 11/5 1986 i Bollnäs. JRmo representerades av
ordföranden och sekreteraren. Den förstnämnda valäes också till
lyppleant i SJR:s styrelse, vilket innebär att vår förening för
första gången nu är representerad i denna ledningsgrupp.
Uvriga aktiviteter

Efter ett ti'l 1fäl I i gt uppehål I under våren 198s återupptogs JAt',10:
jam-kvällar. Hösten 1985 hade vi två välbesökta jam,'iom-förladess

pl alqfa halvan qy_yallig kaf6kväll den 15/9 respektive den t7/|.
vid båda dessa tillfä]len innehöll det s.k huskompet två styrelse-

Forkelid piano och Mikael Blomm6 trummor-. Under
våren anslogs en ha]v ordinarie kaf6kväll, den Z/2, till jam. Då
bestod huskompet av musiker ur tradjazzfalangen.

med'lemmar: stephan

verksamhetsåret.har bjudit på. en der nyheter vad gä]ler vår pRverksamhet. Annders Lundmark har skapal ett myckei anslående io"eningsemblem och ett nytt s.k huvud till medleirstidningen ei-;Rmo.
vi har knuti t en PR-expert, Lars Hi 1 r borg, ti'l i oss . tjnder he] i
perioden har vi dessutom sänt När-radio.SI

utord

verksamhetsåret har präglats av mårmedvetet, metodiskt och framåtsyftande arbete. styrelsen har intrycket, ait vi nu, etiår
sju första, svåra år, seglar för rtii.tig vind och ati vi rrarvarä'
itirvarvat en viss navigeringsförmåga. Våra köntakter med medlemmarnä'åcfr
med olika s'lags_jazzutövare har varit goda. vi lämnar aariur
ovän
i en anda av til'lförsikt och obruten kämp1ust.
Täby den 19/9 1986.

Styrel sen
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RE§L'X0WBE?ASAELSE JAZZKLUBB NuhpCIfiq,

( JINO )

ci|rg* i ået^priuata^närilssliuet här uarje iazzhluhh meö själuahtning-en gång per år ,hå11a, Ftrategihoflferens. ( Itatastrifen
hahum
-sig uch heluetet framfiir sig sum en engelsh iothsusmåluaht
så träffanöe
artihuleraie pruhlenitihen)
! "iwl helgBn efter Stuchhulm trlarathcn, gichs iet au stapeln uå
håt till Finlani (uch tillhaha). Genm lufia 'nraskinefU [äntän[.",
hleu hastnaien försumhar nren för säherhets shul1 ftiir uemil-tiras
såuä1 ualhereåning sum reuisurer in. 5um rättrugeri, seriös'oii
helt umurfig (fresrelser unåantagna) reuisur tiirsåg jig-natuiristuis att a1la excesser, utsuäuningar'uch fiir färeniniei ärtirlimmanAe
kustnaäer på ett outgrunåligt sätt försuann rihsum fritt ninne-

för att hättre staha ut framtiien, uilhet ju är ssm att nauigera
uhänåa uatten, giuries ett stuåiehesiih rå Lrgggån men Aai-rifrni uara
en åatur.0isserligen suängåe håten meå'hjäti-iu iaturn m.n-ui-rann
efter en hurt men intersiu iishussitrn att tå-jazzhlubhen att iuänga

i

på

samma

sätt inte uar särshilt sannuliht.

att få^tips rm iet inre arhetet ställåes färåen till mashinrunrmet,
sur f.ii. påminie.oy rasghing (hetr sch ömnbeiiiuanåe ijral.-Äu-'nissn '
uutgrunilig anleåning tillårug sig separatorerna ået sifirita intresset.
För

Besul.tatet au strategikunferensen han auläsas i höstens Frugran. Jag
har ochså shärshåiat böcherna i seiuanlig nråning. ALt siecieiit nutera
är hlanä annat fiiljanåe:

* muntratiqner ftir slgrel.sen har utgått meå 240:fich betala ur egen ficha 1så uar-iet sagt)

Reuisur uch ualbereåni,g

* reseersättningar fär iche sröinarie stgrelsemöten sahnaåes
helt
* åeltaganie i lag-uut kurs resulteraåe prinärt
i ett au!-lag
* ett-tragishb iöåsfall inträffaöe under året.
Iörstärharen
stuå

iet i

fatskt

uhåuhtirnsprutuhullet men rghtet

om

är helt iöå
åest uia ,lai-aessbättre

* åen 3/L2 Få huäLter tug ået griina hlächet till
hassahuhen slut.
* från julfesten försuann tuå haruästare meå +oo:- på
fichan
* blanå inhöpen han nänmas nuttårta (smahaöe hra),
hiljctter ti1l
uch spritpennur

Suanstriims

* Birgitta

Aniree har på föreningens behnstnaå hgrt pentry på Eihblc (snart
sha1l hun uä1 ha uariagsrum ac[så?)

* efter fjulårets

anrnärhning anrgåenåe ngltan au
har nu extra text på öe uita siösrna innrrtJ.

at! annotrsera på gula siöurna

* er mgchet slol.t.hassiir
Rffehaåe mgchet bestiimt att någst rgrenutlag'minsann inte haåe inhöpts på lomus aui. öamehipering unåör aeEta iruirf.et
härmeå är nuterat. ( Eti rächer uät...?1

Beuisiunen hunie uckså ausliija en rehlamhugp hlanå uerifihatifiierna.
Återigen uar öet resehgrån 'Besespecialistei'na' strm utmärkte sig. oen
fiirfiirisha afinrnsen 1äö: 'nga summarhatalogen har hamrnlt;
ait hgna
åir semester; ring iin resespecialist (gissa uem?) Några'itax
stgietsen
(inga narm au hurnaniLära shä1) ftill nireht uch hsitaåe-tågresa-till
Bullnäs. I hsttaste laget tänhte nug resehgrån.

Iäruaringen au hluhhens uerifihationer, bank- uch hassahächer har irnier
året raåthalt fätänårats. craiitisnseniigt har ået uarit härhalsar från
Öagliguanrhanåeln sum anuänts. För att få lite- mer musihafiik annngtring
anuänås numera enbart hassar fråfl ljuifackhanåeln. Fenaste tillshutiet uär
en liten uit japansh hasse rrei inshriptiunen 'panih på sung'
Frågan um ansuarsfrihet för stgrclseil hsmmer uFF uarje år. Jag uill färeslå
i år att ansuarsfrihet enbart heuiljas reuisur'uch uäruretniis'str* umuäxling. 0m årsmötet shulle uilja utsträcha åetta att äuen orntitti stgrelsen
hmmer jag inte att argunentera emut någsn lilrgre tiå um jug int. änirar
nig uilhet inte osanncliht euentuellt hänshe hitr nsffia iti-iue.Keep suingint

o\

Q

reuisur

REVISIoNSBER}iTTELSE JAZZKLUBB NORDOST ( JANO

)

Undertecknad revisor har granskat föreningens böcker
avseende tidsperioden 1/7 1985 3A/A 1986. Granskningen
har omfattat dagbok, verifikat och bokslut. Några anmärkningar på de till mig överlämnade redovisningshand-

lingarna föreligger ej.
Som resultat av den verkstäIlda revisionen tillstyrker
jag att årsmötet
* faststäIler Balansräkning per den 30/6 1986
* täcker årets underskott med tidigare års överskott
* beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen avser

Vallentuna den 14 september 1986
Tommy Larsson

JAN0S: s ARSMÖTE:

NY ORDF ORA NDE

Vår f ören'ing har hi tti I I s förbrukat
tre personer på ordförandeposten.
Efter grundläggaren, Magnus Schenström,
har vi haft Jan Aberg, Kerst'in
Wallerman, Jan Åberg igen och Kerstin
l'lal I erman i gen. På årsmötet den 1 9/ 9
dök ett nytt ansikte upp på den
ledande posten: Carl Zachrisson.

Carl har varjt med ända från början.
llan var med och gjorde den första
Jazzfesten 1979 och han hörde ti I I
de första tappra 1 25 medl enrnarna

i

vår första nratrikel från april

1979. l-ian har, sonr n'i vet, skött
serveringen på Täby Jazzkafä i alla
år, och de senaste åren har han också
vari t I edanrot av styrel sen.

l,lär Carl nu har fått lite mera hjälp
ned kaf6et har han kunnat överväga
att åta sig en av de tyngre posterna
i styrelsen. "Det ska bli rof igt",

sa Carl efter valet,

"att

kanske

inte leda, men väl att få ingå i
den fina arbetsgemenskap, som den

här styrelsen har bl'ivit. Jag har
numera 'inga henrmavarancie barn, och
jag trivs hög grad med mitt
förvärvsarbete. Då
det lätt
så, att yrket tar nrer och mer av

i

blir

ens tid. Därför är föreningsarbetet
en bra motvikt, för att ge en
bal ans åt ti I I varon . "

Kerstin avtackades och

fick

en

väl tilltagen chokladask av en

igt ieende valberedning.
"Det ska verkligen bf i skönt att
I ärnna över" , sa l(ers ti n , " Jag
kom in i den här styrelsen ganska
nrycket nrot bättre vetande, och med
det bestänrda v'illkoret, att jag
skul I e vara tredje supp'l eant.
Sedan blev jag ordförande, till på
köpet i två omgångar, därför att
ingen annan kunde ta uppdraget.
Jag har gjort nlitt bästao och jag
vänl

har inte sett någon 1ärnplig person
lämna över t'i1.l. Inte förrän
nu, när Carl har förklarat sig

att

beredd.

"

Vi vet inte, om Kerstin egentligen borde äta choklad, men
vj instämmer obetingat rned va1beredarna 'i deras varma tack till
henne. Kerstin har betytt mer
än de flesta för föreningen.
Hon har varit vårt vackraste
ansikte utåt, och hennes betyde'lse som sammanhållande kraft
i styrelsen kan inte överskattas.
Befriad från ordförandeskapets
pf ikter komnrer hon förhoppningsvis att kunna ge fritt ut'lopp
för andra sidor av sin begåvning,
särskilt kanske de artistiska,
som hon gett prov på i nredlenrst'idningen

b1

.a.

Al la ser nu med förväntan fram
emot det nya verksamhetsåret.
Förutom ny ordförande har v'i
också fått en förändring på
kassörsposten, där B'i rg'i tta
Andr6e (fd Sundström) har åter-

kommit. Vi kan slutligen nämna
Lars Bi.ilow är tillbaka 'i
styrelsen, där han ersätter avflyttade Gunilla Granström. Hett nytt

att
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styrelsen är vår
Lars H'i 1 1borg.
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alltså,

PR-

mot nya djärva

NYA JAZZ.STALLEN
dyker upp al ltemel I anåt. V'i har iu
eit växande antal grann-föreningar'
ofta SJR-anslutna. Främst bland dent
vill vi näntna Jazzklubb Syd, som residerar i Rågsveds Fol kets Hus. Där har
man innevaiande säsong hela e'lva
programkvällar, d.v.s ett likatati utbud som Täby .lazzkafä. Dessutom ger man konserter med bra proffsgrupper på olika scener i syd.

Ett för jazzen nYtt P'leis är CafE
Gateau, som ligger på Norrlandsgatan +.
Till clen ungdomliga Gateau-publikens
häpnad har Tradiazz Stockholm där
nOiiat s1äppa loss sådana band som
Rolf Ekelunds Kvintett, Tomas
Ornberg Blue Five, Crazy Rhythm m.fl.

förening, som ka.'ilar sig Eftersatt,
ger mus'ikkvällar på Surbrunnsgatan 25
(hornet Ros'l agsgatan-surbrunnsgat. )
'iKafA Stravinskii" heter stä'l1et, tisdagar och onsdagar är det nrusik, med
början kl. 20.00.

En

följer

en översikt över några
den närmaste framtiden:
evenemang
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i'ltlz

fortsätter att

sända

det för-

närnl 'iqa kul turprogrammet Stud'io
Futurilnr, varje 1öidag k'l . 14'00
är
t'ill 16:00.Och som vanligt
jazznyheter
clet rykande aktuella
kring kl. 15.00. Eftersom allas
vår Öunilla'lGranström har av-

fl yttat ti

Göteborg komnter
ni-al1t framgent att få höra
stvrelseledamoten och trumslaga.en t4ikael Blomm6 förmedla
iazzins'laget. Vi Påminner 1l]u.
ärii..i.näe vänner om att Mi kael
mäå gtädie tar emot bidrag ti11
oroqiarnmåt. Kasetter går bra'
bet-är även fni tt fram att göra
andra saker, Presentera favoritskivor, berätta orfl resor och jazzkonserier etc. i'likael kan nås
oåt t.fefon 0702i 509 46 (h).el1er
OBI 24 60 00 (bokavdelningen)'
1
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Jam
Jam
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|e/11 Rena
?6i 11 Jam
12/12 Jant
161 11

a grupper framträder
Rama

Han'inge Jazzkaf6, llandens Folkets
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ContemporarY BeboP Quintet
(to cfri^istei^ Boustedt Quintet)
Gugge Hedrenius Trio
24/11 Frädrik Nor6n Nand + Gugges Trio

Kaf6 Stravinskij
15/10 Ambrosia
22/t0 Folkmusik och "spräck"
CafE Gateau

14/lO Rolf Ekelunds Kvi ntett
15/10 Swingline med Ragnh i 1 d
16/ 1A Mus i
17

c Contpany
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1.

986.

Mötets öppnande

Ordförande Kerstin WalJ.erman förklarade mötet öppnat
hälsade de närvarande välkomna.
2.

Mötets behöriga utlysande

Mötet anså9s behörigt utlyst
3.

i enlighet med stadgarna.

Dagordning

Förslaget tiII
4.

och

dagordning faststäIIdes.

VaI av ordförande för årsmötet

Ti].I ordförande valdes 8o Grip.
5.
TilI

Val av sekreterare för årsmötet
sekreterare valdes Erik Waesterberg.

Val av 2 st justerare för årsmötet
TilI justerare tillika
rösträknare valdes Mårten Nilsson och
Christina Lundquist.
6.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Bosse NereJ-ius föredrog vefksamhetsberätteIsen. Han kommenterade speciellt det nya pr.rbJ.ikrekordet på t 32 betaJ.ande vid
konserten med "Wi].d BiLl"
Erik Waesterberg redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Han påpekade att det gångna årets förIust på c:a
2000 kr främst berodde på en satsning som styrelsen gjort i

form av en konferensresa för pLanering av höstens verksamhet. Han kommenterade också Vallentuna-verksamheten som
för första gången gått ihop ekonomiskt (så när som på 2 krl.
Efter genomgång av versamhetsberåttelse samt resuLtat och
bäJ-ansräkning bestöt mötet att godkänna dessa.

JANO
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Revisorernas berättelsa

Revisor Tommy Larsson föredrog revisionstrerättel.sen
mötet besl.utade att godkänna densamma.
9.

19/9

Frågan om ansvarsfrihet

och

för den avgående styrelsen

Revisorerna hade i sin revisionsberätte].se rekommenderat
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Mötet beslöt att beviJ.ja styreJ.sen
ansvarsfrihet.
10. Nya frågor: motioner och förs1ag
Inga motioner hade inkommit och inga förslag ståIIdes.
11. Bestämmande om årsavgiftens storlek
Den avgående styrelsen hade fastsJ.agit föfjande årsavgifter:

50 kr för

medJ.emskap

och ett fritt

inträde.

200 kr för medlemskap och samtliga inträden
fria för en person.
250 kr för medlemskap oeh samtliga inträden
fria för heJ. famiJ.j.
Den nya styreJ.sen fick i uppdrag att ändra årsavgiften innan
nästa årsmöte om de så anser nödvändigt.

12. Va1 av ny styrelse för ett år
VaJ.beredningen företräclct av Leif Persson presenterade sina

försJ"ag tiIJ. ny styrelse, nya revisorer och ny valberedning
för det kommande verksamhetsåret. Mötet best.öt att i varje
punkt fö1ja valberedningens försIag.

12.1. Ordförande
TiII ordförande valdes CarI Zachrisson.
12.2. Vice ordförande
Tilt vice ordförande vaI-des Lars Gottfriedz.
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12.3. Kassör
TiIJ- kassör vaLdes Birgit ta Andree.
Kassören och ordföranden tecknar var för sig föreningens
firma
-

12.1. Sekreterare
Ti]-]- sekreterare valdes Bo Nerelius.
12.5. Ordinarie ledamöter
Tilf ordinarie Iedamöter valdes Kerstin Wallerman, Erik
Waesterlrerg och Mikael- Blomme'
12.6. Suppleanter
TilJ. suppleanter valdes Lars Bulow, Lars Hillborg och
Stephan Forkelid.
Val av två revisorer och en suppleant för ett år

t3

13.1. Revisorer
Ti]-r revisorer valdes
13.2.
TitI
11,

Tommy

Larsson och ÅXe Wikander.

Revisorssuppleant

revisorssupp.Ieant valdes Sven Lange.
VaI av valberedning för ett år

Ti11 ny valberedning vaJ-des Leif Persson, Bernt Olofsson och
Berth Vinghammar.
15. övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
16- Mötets avslutande
Den nytiJ-lträdde ordföranden Carl" Zachrisson tackade för
förtroendet och riktade några väL va3.da ord tiII den
avgående styrelsen och då specieJ.J.t till
Kerstin WaJ'lerman
som varit ordförande i två år. FIera medLemmar uttryckte

sin uppskattning över Kerstins arbete och taLade om
"nytändning" och "sprängda gränser mot andra kIubbar".
Ordföranden tackade alJ.a 1 5 som dettagit och förkJ.arade
mötet avs]-utat.
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GRANNKOMMUNEN

I våra nordligaste utmarker, d.v.s
Vallentuna, finns som n'i kanske minns
ett flertal jazzgrupper i skilda stilar. Några av dem har låtit höra
s'ig i den s.k Vallentunasalen, som
1 igger i Val lentunas huvudbibl iotek.
Det är en mycket trivsam lokal, både
för konsertbruk och för dans. Det
sistnämnda är vad sorn vanligen förekornmer på de fredagkvällar,-då det
är Val I entuna Jazzkaf6. l,lest bl i r det
stilar med rötterna i 20- och 30-ta1,
men den 26i9 fick vi exempel på,

Vallentunasalen, Biblioteket
Vallentuna C
Fredag den 24/tO
Vårens stora publikmagneten

att man kan dansa t'ill post-bop av
l,lessengertyp: Tommy Larsson och
hans Soul Clinic med Pelle Andersson
som inlånad gäst på tenorsax stod

för detta.

Den 3A/8, som var en regn'ig 1ördag,
gavs en jazzkonsert med Swing'land
Sextett, nerbantad till Swingland
Kvintett och med Berth Vinghammar vid
trummorna, samt Lars Bi.ilows l,lalacoda.
En mycket fin konsert, Swingland 'lät
bättre än t'il I förne, särsk'il t när
nran lancerade Gunnar 0lssons läckra
altsax och Bernt 0lofssons häftigt
b'itska jazzmunspel . Malacoda, föi
dagen i kvartettformat, med kape11mästaren i högform som ensam blåsare
och det superba, pianolösa Malebranchekompetr gäv dagen ett betydande 1yft.
Den ?4i 10 är det Vallentuna Jazzkaf6
'igen. Då återkommer Jazz Ambassadors
med såntrion The Blackbirds och

bl.a Vallentunaläraren Lars Gottfr.iedz
och natur'ligtv'is rned Heru Anrbassadören himsel f : l,laestro Jannes Karl sson.
I apri I , när Ambassadors gästade oss
senastr säV man prov på inspirerad,
dansvänlig musik, naturligtvis - men
också på ett förnämligt publik- och
PR-arbete. Det resulterade 'i den
bästa pubi i ks'i ffra Val I entuna haft
på mycket 1änge: 58 betalande.
Inte bara runstenari

al I tsäll..

Val'lentunan

BN

DANDERYD

BAND

konserterar i Danderyds Gymnasiums
aula den 24/10 k1. 19.30. Enligt sedvanan har man bemärkt gästso'list med
sig - den här gången blir det ingen me
och ingenmindre än vår inherrrske dragspelsklass'iker, Lil l -Arne Söderberg,

still

sw'ingingl

NYA ANSIKTEN
Carl Zachrisson, vår nyvalde ordförande, har hittat en förtjusande ung efterträderska, som fortsättningsvis konmer att finnas i
Täby Jazzkaf6s servering. Katarina
Sonesson heter hon. V'i har också
begåvats med ny, ur9 och energisk
vaktmästare, näm1 igen Tomas

Jansson.
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är intresserad att fö1ja med
på jazz-jizz och ha en garanterat
trevlig kvä11 tillsammans med andr"a
jazz-diggare så tag kontakt med
Kerstin W te1. 08/756 49 53
f.ör ev. sam-åkning.
0m Du
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OPEN

går av stape'ln den 24 - ZSi10 i Bor"länge Folkets Hus och Hotel Galaxen.
Folket ska ha det bästa, givetvis,
och i Galaxen finns idel it3'ärnor.
Den 24 bjyds på 1oka1a, ungå grupper. Den 25, som är en lördag,

konrner Ni I s Li nciberg, Bob BröokMyer, Ambrosia, Hacke Björksten,
Ulf Johansson, Falu Big Band m.m.

"Långbord, god mat och dryck, tät
stämning och stor publif blir
rygdeJlen på årets Jazz Open,,,
försäkrar Lena Ingels på'Resöhotel I et Gal axen.

.D

o
o
o

§

E
E

E

§

sF

