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Jazz Society
(Org nr 802013-4147)

Verksamhetsberättelse 2021-07-01 – 2022-06-30
Verksamhet
Föreningens ordinarie sammankomster på onsdagskvällar – klubbkvällar – återupptogs 15
september, efter att myndigheternas corona-restriktioner lättade. Närvaron vid våra
sammankomster har därefter vanligtvis varit ca. 15 medlemmar inklusive gäster, vilket är
lägre än före pandemin.
Under verksamhetsåret har 11 ordinarie sammankomster arrangerats:
– Fyra klubbkvällar på hösten 2021 i möteslokal som hyrdes av Östermalms
Föreningsråd. Tyvärr upplöstes Östermalms Föreningsråd vid årsskiftet p.g.a. konkurs,
och ny lokal söktes.
Höstterminen avslutades 8 december med styrelsen som programvärd. På programmet
stod ”Jazzskiveknytis” – medlemmarna spelade upp favoritskivor. Föreningen bjöd på
”luciafika” med glögg och pepparkakor.
– Sju klubbkvällar på våren 2022 i möteslokal som fortsättningsvis hyrs av Birkagården
på Karlbergsvägen 86 B. Styrelsen, främst ordföranden och kassören, drev ett
omfattande arbete med att finna lämplig möteslokal för vårterminen. Överenskommelse
träffades slutligen med stiftelsen Birkagården.
Vårterminen avslutades 20 april med styrelsen som programvärd och ”Jazzskiveknytis”.
Medlemmarna svarar själva för sammankomsterna – klubbkvällar – enligt program som
normalt innehåller två föredrag och en jazzfrågesport. Månadsvisa programblad,
”Bulletiner”, distribueras via e-post till alla medlemmar och övriga intresserade.
Föreningen informerar även om verksamheten på den egna hemsidan på internet.
Under verksamhetsåret har föreningen fortsatt med de digitala onsdagsmöten på internet
via Zoom. De startade under corona-pandemin, och har uppskattats av det tiotal personer
som ganska regelbundet kopplade upp sig via Zoom. Föreningens kostnad är obetydlig,
tack vare goda ideella arbetsinsatser. Zoom-mötena annonseras med e-post och på vår
hemsida.
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten, det konstituerande styrelsemötet, två möten i
december angående ny möteslokal efter årsskiftet samt ett möte gällande handlingar och
förberedelser innan årsmötet 2022. Styrelsen har därutöver haft kontakter via mail och
telefon angående verksamheten.

Ekonomi
Enligt bilagda årsredovisning redovisas för verksamhetsåret ett underskott på 6 790 kr .
Föreningens tillgångar är kassan på PlusGirot, som vid verksamhetsårets slut uppgick till
26 731 kr. Föreningen har inga lån.
Underskott enligt resultaträkningen är inte ett omedelbart hot mot verksamheten i en
ideell förening, men föreningen är däremot direkt beroende av kassan – kontanter –
för att betala räkningarna. De kostnaderna är för Jazz Society främst hyran för
möteslokalen och avgifter för hemsida och bank. Föreningens kassa (likviditet) är
fullt tillräcklig i nuläget.
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Via föreningens PlusGiro har även transaktioner hanterats det senaste verksamhetsåret
genom frivilliga personligt insatta minnesgåvor gällande avlidna medlemmar, samt
utbetalningar av dessa i Jazz Societys namn till av anhöriga föreslagna välgörande
ändamål. Föreningen har som princip att inte ge minnesgåva vid begravning, så
föreningens ekonomi har inte belastats av dessa insamlingar.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 27 medlemmar. Svårigheter att rekrytera nya
medlemmar och den stigande medelåldern är en utmaning framöver.
I början av vårterminen fick föreningen tillskott av tre medlemmar från Club 78, och därför
är antalet medlemmar oförändrat samma 2021–2022.
Medlemsstatistik
VT
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Minskningen av antalet medlemmar VT 2018–2019 beror på att tidigare medlemmar, som
inte betalat medlemsavgiften, avregistrerats efter påminnelser och kontakter.
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