Verksamhetsberättelse för Hallsbergs
Jazz- & bluesklubb verksamhetsåret
2019
Så var ännu ett verksamhetsår till ända och vi vill tacka
alla som jobbar ideellt i styrelsen och på konserterna, alla
medlemmar och alla ni som kommer till klubben och
lyssnar på musiken. Ni gör så att denna klubb kan
fortsätta verksamheten och sprida härlig musik i Hallsberg
med omnejd!
Klubben är en ideell förening vars syfte är att erbjuda varierad, levande musik inom, i första
hand, genrerna jazz och blues. För att kunna göra detta har vi ekonomiskt stöd från
Hallsbergs kommun, Statens kulturråd och Region Örebro län, medlemmar som betalar sina
medlemsavgifter och en härlig publik som köper biljetter och kommer på våra konserter.
Det här året har vi glädjande nog fått in tre nya styrelseledamöter.
Det goda samarbetet med Kävesta folkhögskola fortsätter. De är förband på jazzkvällarna
och gör oerhört bra ifrån sig.
Som ljudtekniker har vi åter anlitat Erik Harrström, som alltid levererar ett bra ljud.

Konserter
Vi arrangerade 13 konserter med en sammanlagd publik på 992 st,
Publikmängd föregående år:
2018 - 925 st, 2017 - 742 st, 2016 - 945 st, 2015 - 914 st, 2014 - 1 117 st,
2013 - 1 437 st, 2012 - 982 st. (Alla siffror inkl fribiljetter.)
16 februari - Little John & the Jook Joints plus Hightones - local heroes, 76 st.
9 mars - Rolf Wikström – blues, 230 st.
16 mars - Malin Wättring – jazz, 29 st.
30 mars - Mikael Ramel Band – pop 71 st.
5 april - Ole Frimer Band – blues, 31 st.
13 april - Frank Vignola/Erik Söderlind – jazz, 82 st.
21 maj - Karin Hammar & Kävesta Folkhögskola - klassiskt & jazz, 120 st.
20 september - Mats Ronander & Jimmy Uller Bluesband – blues, 194 st.
5 oktober - Karin Hammar Fab 4 – jazz, 46 st.
26 oktober - Beat Funktion – jazz/funk, 29 st.
9 november - BlueStompers & Chicharrones - local heroes, 40 st.
23 november - Terese Lien Evenstad Quartet – jazz, 29 st.
7 december - Lisa Grotherus Kvartett – jazz, 15 st.

Förköp
Vi hade förköpen av våra biljetter på Tickster AB, Ugglan i Kumla, Lilla Blomsterboden
Hallsberg och från höstterminen Godishörnan i Hallsberg.

Årsmötet 2019 ägde rum 21 mars i BRF Skomakarens lokaler, Allégatan 20 i
Hallsberg.

Styrelsen har bestått av
Mårten Franzson, ordförande
Maria Rudbäck, vice ordförande
Brittmarie Boström, kassör
Oscar Svenningsson, sekreterare
Christer Hellson, vice sekreterare
Marianne Boman Radley, ledamot
Magnus Stranneby, ledamot
Jan Boberg, ledamot
Linda Eng Jidling, suppleant
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten:
31 jan, 14 feb, 7 mars, 11 april (konstituerande styrelsemöte), 9 maj, 31 aug, 17 okt,
14 nov.
Vi har haft två arbetsmöten under året, då vi samlats för att fixa till i lokalen.
En bokargrupp bestående av Maria Rudbäck, Nils Mikaelsson, Oscar Svenningsson och
Mårten Franzson har, förutom digitala kontakter, haft två träffar, 12 februari och 8 oktober.
Dessa träffar har inte protokollförts.

Sociala medier & medlemmar
Klubbens har en ny hemsida www.hallsbergsjazzochbluesklubb.se. Den har gjorts och
hanteras av Håkan Olofsson. Tack för ett gott arbete! Vi finns med på Facebook med 933
följare (14 mars 2020).
Det totala medlemsantalet 2019 var 217 st. Av dessa var 176 st betalande, 39 st från
Kävesta folkhögskola och två s.k. lifetime members, Ulla Johansson och Jan-Ove Jönsson.
Medlemsantal föregående år:
2018: 223, 2017: 220, 2016: 239, 2015: 253, 2014: 222, 2013: 229, 2012: 217

Arbetsgruppen har bestått av
Sven-Olof Åström (sammankallande), Håkan Stensson, Magnus Larsson, Nils Mikaelsson,
Roger Nilsson och Rolf Pierre.

Revisorer
Harald Svensson (sammankallande) och Göte Mölleby.

Valberedning
Cecilia Svensson (sammankallande) och Anders Fransson.

Regionala arrangörsmöten
Representanter från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och
Gävleborgs län träffades i Örebro lördagen den 21 september för att dryfta gemensamma
arrangörsfrågor. Deltog från klubben gjorde Mårten Franzson och Oscar Svenningsson.

Jazzfesten (fd Jazzriksdagen)
2019 års Jazzfest gick av stapeln i Ystad och vi hade ingen representant den här gången.

Medarrangör Kävesta Folkhögskola
Under våra jazzkonserter har vi förmånen att ha ett förband från Kävesta folkhögskola. För
elfte året i rad hade vi en konsert på skolan. I år arbetade eleverna med trombonisten Karin
Hammar. Under dagen hade eleverna på JPR-inriktningen (Jazz, pop, rock) workshop med
Karin och sedan avslutades dagen med en konsert. Vi bjöds på klassisk musik framförd av
elever från den klassiska inriktningen och sedan tog eleverna på JPR-inriktningen över.

Bidrag & sponsring
Klubben har fått bidrag från Hallsbergs kommun, Statens Kulturråd/Svensk Jazz och Region
Örebro län. Vi blev också sponsrade av Hotell Stinsen, Lilla Blomsterboden Hallsberg,
Godishörnan Hallsberg, Ugglan Kumla, Folkets Hus Kumla och våra medlemmar!
Numera (fr o m 2018) söker vi bidrag direkt från Statens Kulturråd och inte som tidigare från
Riksförbundet Svensk Jazz. Detta har inneburit ett lite annat tänkande inför ansökan.
Kulturrådet betonar bl a detta med en jämnare könsfördelning på scen och även i styrelse,
gagesättning till musiker, barn- och ungdomsverksamhet och tillgänglighet. De vill också ha
tankar/planering inför framtida bokningar.

Hallsbergs Jazz & Bluesklubb vill tacka medlemmarna, konsertbesökarna, våra
bidragsgivare, sponsorer och artister för ett härligt musikår! Tack till er som på ett
eller annat sätt hjälpt och stöttat oss.
Klubben vill också rikta ett speciellt tack till Hotell Stinsen för att vi får ha våra
konserter där. Vi är extra glada för att det blivit så snyggt och trevligt i lokalen efter
upprustningen!
Nu ser vi fram mot vårt 29:e jazz-och bluesår!
Styrelsen för Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb

