Verksamhetsberättelse för Hallsbergs jazz- och bluesklubb 2020
Det gångna året har för oss precis som för resten av samhället
präglats av Coronapandemin. Vi kunde dock genomföra sju
konserter, tre på våren och fyra på hösten, vilket både vi i styrelsen,
publiken och inte minst artisterna är glada för.
Vi fick alla uppleva ett mycket annorlunda år med inställda och
framflyttade konserter. Coronapandemin tvingade oss att tänka nytt och
annorlunda, som gett oss nya insikter och kunskaper om det mesta vad gäller att
arrangera konserter. Till exempel detta att hålla distans vid entré, hur publiken
skulle placeras för att kunna genomföra ett så säkert arrangemang som möjligt.
Vi letade också alternativa lokaler att kunna vara i och där vi bland annat var i
kontakt med Equmeniakyrkan. Två konserter under våren 2021 planerades där.
Styrelsens medlemmar:
Mårten Franzson, ordförande
Brittmarie Boström, kassör
Oscar Svenningsson, sekreterare
Maria Rudbäck, vice ordförande
Christer Hellson, vice sekreterare
Tomas Borg, ledamot
Martin Karlsson, ledamot
Martina Maino, ledamot
Linda Eng Jidling, suppleant
Arbetsgrupper:
Scenbygge: Sven-Olof Åström/Magnus Larsson, Roger Nilsson/Rolf Pierre,
Nils Mikaelsson/Håkan Stensson.
Bokning: Mårten Franzson, Nils Mikaelsson, Maria Rudbäck, Oscar
Svenningsson.
Marknadsföring: Tomas Borg, Martin Karlsson, Martina Maino, Maria Rudbäck,
Kajsa Wadström.
Hemsidan distribueras av Håkan Olofsson
Valberedning: Anders Fransson
Revisorer: Harald Svensson, Abdullah Abu-Arshid

Sponsorer/bidragsgivare: Hallsbergs Kommun, Statens kulturråd, Region Örebro
län, Kävesta Folkhögskola, Hotell Stinsen, Godishörnan Hallsberg, Ugglan i
Kumla, Folkets hus Kumla och Studiefrämjandet.
Klubben har som ljudtekniker anlitat Erik Harrström.
Verksamheten
Styrelsen har haft elva protokollförda styrelsemöten (9/1, 6/2, 5/3, 19/3 Årsmöte
och konstituering, 16/4, 11/6, 22/8, 24/9, 15/10, 12/11 och 8/12), de två sista genomfördes på distans.
Sju konserter har genomförts (antal besökare inom parentes):
25/1 Bill Öhrström/Patrik Boman Blues into Jazz (101 st).
22/2 Pierre Swärd och ELS (50 st).
6/3 Lars Jansson Trio (65 st).
11/9 Claes Jansson/Arnesen Blues Band (36 st).
26/9 Mutual Acquaintances (24 st).
10/10 Amanda Ginsburg (50 st).
17/10 Anna Högberg Attack (18 st).
Alla konserter har ägt rum på Hotell Stinsen i Hallsberg. Liksom tidigare har vi
haft förträffliga förband från Kävesta folkhögskola.
Konserterna under hösten hade en övre publikgräns på 50 personer, som i
november sänktes till max 8 personer, vilket satte stopp för fortsatt verksamhet för
vår del.
Vi sökte och beviljades extra bidrag från Hallsbergs kommun och från Statens
Kulturråd.
Totalt var det 344 besökare på klubbens arrangemang under året.
(Publikmängd föregående år: 2019: 992, 2018: 925, 2017: 742, 2016: 945, 2015: 914,
2014: 1117, 2013: 1437, 2012: 982.)
Klubben har haft 174 st betalande medlemmar och 40 st studeranden från
Musiklinjen på Kävesta folkhögskola, som har fritt medlemskap i klubben.
Totalt 214 stycken.
Övrigt under året
Regional arrangörsträff i Bollnäs 1-2 februari. Maria Rudbäck deltog.

Under konserten med Anna Högberg Attack den 17/10 fick vi besök av
Miljöenheten på Hallsbergs kommun. De kollade om vi upprätthöll rådande
restriktioner.
Tre konserter tvingades vi flytta fram till senare tillfällen.
Dessa är:
Hannah Tolf
Fredrik Lindborg trio med stråkar spelar musik av Lars Gullin
Lisa Lystam Family Band
Vi har börjat ha våra styrelsemöten på distans, vilket har fungerat ganska bra.
Marknadsföringen
Klubbens marknadsföring görs via program och affischer, Facebook samt
klubbens hemsida hallsbergsjazzochbluesklubb.se.
Biljetter har kunnat köpas via www.tickster.com, Godisbutiken i Hallsberg och
Ugglan i Kumla.
962 gillar klubbens Facebooksida.
Tack
Styrelsen tackar alla som har haft uppdrag och arbetsuppgifter i klubbens regi.
Tack till Hotell Stinsen för samarbetet och för att klubben får tillgång till hotellets
lokaler för sin verksamhet. Tack också till Kävesta Folkhögskola för samarbetet
angående förband till klubbens arrangemang. Tack till alla sponsorer och
bidragsgivare. Sist men inte minst: Tack till publiken som väljer att gå på våra
arrangemang.
Styrelsen för Hallsbergs jazz- & bluesklubb

Mårten Franzson

Maria Rudbäck

Brittmarie Boström

Oscar Svenningsson

Martina Maino

Martin Karlsson

Christer Hällson

Tomas Borg

Linda Eng Jidling

