Protokoll fört vid Jazz Society's årsmöte
måndagen den 6 oktober 1952

1.

Lennart Östberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2.

Sekreteraren uppläste styrelseberättelse.

3.

Tillsattes valberedningskommitte: L. Gustafsson, L Resberg, P.O. Eriksson,
och G. Nonie.

l~.

Chris Olausson kåserade om Zoot Simms.

5.

Valberedningskommitten föreslog följande styrelseledamöter och funktionärer:
Ordf..S. Johansson, V.ordf. L. Zetterlund, Sekr. G.Nor~e, Kassör S.E. Lindgren, Programråd: L. Östberg och L. Gustafsson, Revisorer G. v. Sivers och
G . Dyvik .

6.

Då antalet närvarande medlemmar ~ 15 ~ ej var tillräckligt för att förrätta
val beslöts att röster skulle infordras per telefon av sekreteraren och val
hållas vid nästa möte.

7.

Programråden samt Lars Resberg redogjorde för prcgramplanerna för året oeh
för den jazzträff stint ämnar hållas tillsammans med Shellgillets Jazzsektion
och Stockholms Jazzklubb.

8.

12 rätt, ledd av Pove

9.

Gus presenterade LP-skivan "Ellington Masterworks".

J A Z Z

Valsedeln inlämnas före årsmötets
början eller postas till
Gunnar Pdoree, Vadmalsvägen 15, nb,
161 48 Bromma.

S ti L' I ~; T~

Som framgick vid förra klubbmötet har vå.r ordförande Fletcher för avsikt
att avgå från sin post. Sven-Erik Lindgren har även bett att få bli befriad
från vice ordförandeskapet, då andra åtaganden i föreningssammanhang ofta
lägger hinder i vägen för närvaro vid våra möten. De tänkbara kandidater
till ordförandeposterna som nämndes vid förra mötet, har tillfrågats, men
har förklarat sig förhindrade att acceptera detta åtagande. Vi föreslår
därför att dessa poster lämnas öppna i röstsedeln, så att vi kan diskutera
fram lämpliga kandidater på mötet.
Förslag har väckts att utöka programrådskommitten till 4 man, därför den
extra raden med "ev. 4:e man". Bertil Lyttkens har avsagt sig förnyat
programrådskap, men några namn på tänkbara kandidater som programråd kan
nämnas Ralph Blomgvist, Boris Gabrielsson, 1'letcher Hanson, Bo Scherman,
Lennart Landström.
Med utgångspunkt frän de inlämnade valsedlarna kommer den nya styrelsen att
bildas, men givetvis kan ändringar ske om någon som fått de flesta rösterna
av en eller annan anledning nödgas avsäga sig posten ifråga.
Nedan finns en fullständig förteckning över klubbens (betalande) medlemmar
jämte aktiva hedersmedlemmar. Noteringar finns också om hur styrelsefunktionerna varit fördelade under senaste verksamhetsåret
Börje Andersson
Ebbe Berntsson (revisor)
Ralph Blomquist (programråd)
Sven Boija
Lennart Borgström
(kassör)
Gösta Carlson
Gösta Darnhede
J örgen Forsberg
Boris Gabrielsson (programråd)
Arne Hanson (ordförande)
Lars Hansson
Holger Hugosson
Sture Hällström
Björn Jansson
Leif Jönsson
Anders Kling
Albrekt von Konow
Lennart Landström
Putte Lindell
Sven-Erik bindgren (vice ordf.)
Styrelseval i Jazz Society inför

Bertil Lyttkens (programråd)
Gunnar Norge (sekreterare)
Ulf Palmgren
Bo Scherman
Arne Skogsberg
Bengt Stånge
Bengt Törnblad
Dag Walter
Stephan Öijer
Lennart Östberg
Aktiva hedersmedlemmar:
Sune Johansson
Rolf Dahlgren
Lars Resberg
Lennart Stenbeck
Benny Äslund

verksamhetsåret 1968.69:

Undertecknad röstar på följande kandidater till Styrelseposterna samt rekommenderar val av nedanstående två revisorer:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
(Ev,4:e man -

P rogramråd:
Revisorer:
Namn:

J A Z Z

S O C I E T Y

Valsedeln inlämnas före årsmötets
början eller postas till Gunnar Ncr~e,
Vadmalsvägen 15, nb, 161 48 Bromma.

Som framgick vid förra klubbmötet har vår sekreterare Gunnar Norge bett att
få bli avlöst på sin post. Valberedningskommitten har kommit fram till följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 1969-1970"
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Programråd:

Revisorer:

Fletcher Hanson
Lennart Landsträ m
Börje Andersson
Gösta Carlson
Ralph Blomgvist
Leif Jönsson
Jan Olsson
Ebbe Berntsson
Putte Lindell

Givetvis har Du möjlighet att föreslå andra namn än de ovan nämnda.
Nedan finns en fullständig förteckning över klubbens (betalande) medlemmar
j~,mte aktiva hedersmedlemmar. Noteringar finns också. om hur styrelsefunktionerna varit fördelade under senaste verksamhetsåret.
Med utgångspunkt från de inlämnade valsedlarna kcmmex den nya styrelsen att
bildas, men givetvis kan ändringar ske om någon som fått de flesta rösterna
av en eller annan anledning nödgas avsäga sig posten ifråga.
Börje Andersson (valberedn.)
Ingemar Bennick-Björkman
Ebbe Berntsson (revisor)
Ralph Blomgvist (v.ordf.)
Sven Beija (prog.råd}
Lennart Borgström
Gösta Carlson (kassör)
Jörgen Forsberg
Boris Gabrielsson
Arne Hanson (Ordförande)
Lars Hansson
Holger Hugosson
Björn Jansson
Leif Jönsson
Anders Kling (valberodn.)
Lennart Landström (prog.råd}
Putte Lindell (revisor)
Sven-Erik Lindgren

Bertil Lyttkens (valberedn.)
Gunnar Norse (sekreterare)
J an Olsson
Ulf Palmgren
Bo Scherman {Prog.råd)
Arne Skogsberg
Bengt Stångs
Bengt Törnblad
Lennart ~Yahlen
Dag Walter
Stephan Öijer
Ak+,yva hedersmedlemmar:
Sune Johansson
Rolf Dahlgren
Lars Resberg
Lennart Stenbeck
Benny Åslund
Lennart Östberg

Styrelseval i J azz Society inför verksamhetsåret 1969-1970:
Undertecknad r'y'star på följande kandidater till styrelseposterna samt
rekommenderar val av nedanstående två revisorer:
Ordf .

Progr.råd

V . ordf .
Sekr.
Kassör

Revisorer

Namn:

~'rotoholl fört vid Jazz Society's
årsmöte på I~~Iysingen den 7 oktober
1970.
~> 1
Till ordförande för årsmötet valdes Anders Kling.
3 2
Till sekreterare fyr ~~rsmötPt valdes Jan Olsson
§ 3
Att justera dagens protokoll v~3ldes Sven Boija och Bo Scherman.
§ 4
Revisionsberättelse och balansräkning upplästes och godkändes.
~rlötet beslöt att bevilja den avg~.ende styrelsen ansvarsfrihet.
§ 5
Val a v styrelse
vid samt:°~anräl~nin~;en av de skriftligt
gjorda testningarna hade
följande medlemmar erhållit de flesta rösterna på resp. post:
Urdi.: Bertil Lunkens (b röster), Lennart Landström (4), Arne
Hansson (3); Vice ordf.: Lennart Landström (6), Bertil Lunkens (3), Arne Iiansson (2), Ralph Blomquist (2); Sekr.: B~~rje
Björnberg (8), Lennart Landström (2), o Scherman (2); Kassör:
G;;sta Carlsson (10), Sven Boija (3), Astor Holgerson (1); Progr.
råd: Ralph Blomquist (9), orne I-lansson (5), Jan Olsson (5),
Bo Scherman (5), Anders Iilirrg (4), Revisorer: Ebbe Berntsson
(1~), Ingemar Bennick-Björkman.
Då Carlsson, Blomquist, Olsson och Ming avsade sig uppdrag
valdes följande styresle för verlssa~rhetsu.ret 1970j71:
Ordförande:
Bertil Lunkens
Vice or•dföranue Lennart Landström
Börje Björnberg
Seltreterare
massör
Sven Boija
i'rogr.r~~.d:
(Reserv )

Arne Hansson
Bo Scherman
Ingvar Kanth
i~9arianne Holgersson

§ ~
Till revisorer för komrlande verksamhetsår omvaldes Ebbe Berntsson och Ingemar Bennick-Björkman.
~ 7
Beslö-i;s att terminsavgiften skulle h~:jas. 15 och 2C kronor
diskuterades lil~som en kombination, d v s t.ex 15 kr för
hösten och 2U tör v~.ren. Liter fortsatt diskussion faställdes
terminsavgiften till
15 l~ronor.
r~
V

Första rnenin~^en i ~ 13 i stadgarna diskuterades, men beslöts
lämna s o f örända., d .
`s ~
Då inga övriga frugot zanns tackade mötesord:C;öranden den av~•äende styrelsen fur riet a~•bete den nedlagt, önskade den nya
~~.
lycl~a till
samt förlila~:~ade mete; avslutat.
Juster
~-.''
~
Sven Boija

Vid protokollems
~G'G~~.~
Scherman
o

Jan Olsson

Nytt r.~öte i Jazz Society, Tilliks årsmöte.
Onsdagen den

7 oktober kl. 19.15

Lokal: Päysingen

Först l~.ter vi L~~,rs 0. :"estin spela precis vad han vill.
Sedan följer årsmötes förhandlin`;a.r.
Nytt förslag till skivsamlwr förbund presenteras.
Sist presenterar

Välkorans
Styrelsen

~

~

Pnders Kling n-`i~;ra. godbitar ur arkivet.

Årsmöte!

onsdagen Gen 7 okt. 1970

Val a,v ny styrelse: Då #'lertalet i den gamla styrelsen önskox
avgå, ser vi fram emot ©~ ny vallists, med massot av nya friska
namn.

Valbara namns
Lennart t;ahlen

Ebbe Berntsson

( sekt,)
( rev. )

Ralph Blvmgvist

( Progr,)

Jan Olsson

Börje Björnberg

Tngmar Kanth
( Progr. )

Ingemar $enni. h~B'örk gan
~rev~sor~

Sven Boja
Lennart Borgström

!!stor iiol~rersson

Gösta Carlsson

kassör )

;:~a,rianne Iio7.gersson

Jörgen Forsberg
Boris Gabrielsson
Arne Iiansson

( ordf , )

Lars Iiansson
Holger Hugosson
Björn Jansson
Leif Jönsson

( progr )

Anders Klint
Lennart Landström( v. ordf . ~
Putte Lindell
S .E. Lindi;ren
Bertil Liittkens
Gunnar Notre
Bo Scherman
Arne åkogsberg
Bengt Törnblad
Dag ~~ralter
Stephan Öijer
Lennart Östberg;

Ordf .
V. ordf,

Programråd
~~

Sekt.
Kassör.

Revisor.

Kan du inte nö.rvara sänd valsedeln till Ralph Blom,gvist
Åkerbyvä~en 31'rä, 1~3 35 Täby.

,,,

~

~

~

~

Protokoll fört vid Jazz Societys årsmöte tisdagen den
28 september 1971.

9 1
Mötet öppnades av ordföranden Bertil Lyttkens.
§ 2
Till mötesordförande utsågs Jan Olsson
Till mötessekreterare utsågs Gunnar rloree
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet utsågs Anders Kling och
Lennart Landström.

§ 3
Revisionsberättelse och balansräkning upplästes och godkändes.
Mötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

'~ 4
Styrelseval.
Sammanräkningen av de si~riftligt gjorda röstningarna visade följande
resultat:
Förslag till ordförande:

~~

~,

~

~~
n

~~

"
n

vice ordf.:

sekreterare:

kassör:
programråd:

~~

revisorer:

Bertil Lyttkens
Lennart Landström
J an Olsson

13 röster
1
1

Lennart Landström
Jan Ulsson
Astor Holgersson

13

Gunnar Noree
Jan Ulsson
Astor Holgersson
Marianne Holgersson
Lennart Landström

1
1
8

3
1
1
1

Sven Boija
Gösta Carlson

13

Bo Scherman
Anders Kling
Jan Glsson
Ingvar Kanth
Sven-Er.ik Lindgren
Marianne Holgersson
Astor Holgersson
Gunnar Noree
Bertil Lyttkens
Sven Boija

11
10

Ingemar Bennich-Björ':man
Ebbe Berntsson
Sven-Erik Lindgren
Astor Holgersson

2

7
5
3
2
2
2
1
1
14

14
1
1

Uå Gunnar Noree avsade sig uppdrag valdes följande styrelse för
verksamhetsåret 1971-72:
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J A Z Z

S O C I E T Y

Röstsedeln inlämnas före äremötets början
aller postas till Gunnar Norge, Vadmalsvägen 15, nb. 161 q.8 Bromma.

Tisdagen den 28 september har vi säsongens andra klubbmöte, Platsen är
Mysingen och tiden en kvart över sju.
Vi startar med årsmöte, varefter Ralph Cederqvist prövar våra kunskaper
och färdigheter i att känna igen jazzens personligheter i en frågesport.
Därefter utbryter en "78-varvskväll" och det är som sig bör vära gäster
för kvällen Lennart RosLn och Kejje Vingström från club 78 som vevar ooh
byter stift.
Det är nu dags att välja ny styrelse för det kommande verksamhetsåret
(1971-1972) Tyvärr kan vi inte göra det lätt för oss och bara skriva
omval på kupongen, då två av ledamöterna i den gamla styrelsen alltför
hastigt ryckts bort ux vår gemenskap, nämligen sekreteraren Börje Björnberg
och programrådet Fletcher Hanson.
Nedan finns en förteckning över klubbens medlemmar jämte aktiva hedersmedlemmar,
med noteringar om hur styrelsefunktionerna varit fördelade.
Ingemar Bennich-Björkman (revisor)
Ebbe Berntsson
(revisor)
Sven Boija
(kassör)
Lennart Borgström
Gösta Carlson
Jörgen r~orsberg
Boris Gabrielsson
Lars Hansson
Astor Holgersson
Marianne Holgersson
Holger Hugosson
Björn Jansson
Leif Jönsson
Ingvar Kanth
(programrå,d)
Anders Kling
Lennart Landström
(vice ordf.)
Putte Lindell
Anders Lindgren
Sven-Erik Lindgren

Bertil Lyttkens
Gunnar Noree
Jan Olsson
Bo Scherman
Bengt Törnblad
Bengt E. Ullstrand
Lennart Wahlfin
Dag Walter
Stephan Öijer

Sune Johansson
Rolf' Dahlgren
Lars Resberg
Lennart Stenbeck
Benny Åslund
Lennart Östberg

(Ordförande)

(programräd)

Hedersordförande
Hedersmedlem
,t
,~
~
„

Med utgångspunkt frän de inlämnade röstsedlarna kommer den nya styrelser att
bildas, men givetvis kan ändringar ske om någon som fått de flesta röstErna
av en eller annan anledning nödgas avsäga sig posten ifråga.

Styrelseval i Jazz Society inför verksamhetsåret 1971-1972:
Undertecknad röstar p~, följande kandidater till styrelseposterna, samt
rekommenderar val av nedanstående två revisorer:
Ordf.

Prog.råd:

V. ordf.
Sekr.
Revisorer

Kassör

N amn:

0
L~W

JAZZ SOCl ETY
Tisdagen den 16 oktober är det dags att välja ny styrelse för
verksamhetsåret 1973-74. Årsmötet äger rum i den sedvanliga
lokalen - N~jrsingen alltså - och tiden 19.15 är även den oförändrad.
Årsmötet inleds med styrelseval och nedan följer en förteckning över klubbens medlemmar och aktiva hedersmedlemmar:
Ingemar Bennick-Björkman
Sven Boija
Gösta Carlson
Astor Holgersson
Marianne Holgersson
.Tulies Jacobsen
Leif Jönsson
Anders Kling
Lennart Landström
Anders Lindgren

Sven-Erik Lindgren
Bertil Lyttkens
Gunnar Noree
Ulf Palmgren
Bo Scherman
Ralph Tellöv
Bengt Ullstrand
George Vernon
Yngve Wallin

Aktiva hedersmedlemmar
Rolf Dahlgren
Sune Johansson
Harry Nicolauson
Lars Resberg
Lennart Stenbeck
Benny Åslund
Lennart Östberg

Efter genomgång av inlämnade röstsedlar kommer den nya styrelsen
att bildas. Ändringar kan ske om någon av de föreslagna kandidaterna av någon anledning nödgas avsåga sig posten ifråga. Så har
t ex Marianne Holgersson redan avsagt sig omval på sekreterarposten.
Röstsedeln inlåmnas före årsmötets början eller postas till:
Marianne Holgersson, Stövargatan 34, 124 41 BANDHAGEN.
Efter styrelsevalet följer ett kåseri av Sven Boija där han
presenterar nya utgåvor av trumpetaren Clifford Browns produktion.

RÖSTSEDEL
Styrelseval i Jazz Society inför verksamhetsåret 1973-74
Undertecknad röstar påföljande kandidater till styrelseposterna,
samt rekommenderar val av nedanstående revisorer:
Ordf.

Programråd

V ordf.
Sekr.
Kassör

Revisarer

PROTOKOLL FÖRT VID JAZZ SOCIETY's ÅRSMÖTE 1973-10-16.

§ 1.

Ordföranden Bertil Lyttkens hälsade välkommen.

§ 2.

Uen för mötet föreslagna dagordningen upplästes o godkändes.

§ 3.

Till ordförande resp. sekreterare för årsmötet valdes Astor
o Marianne Holgersson.

§ ~+.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 5.

Revisorernas berättelse lästes av Gösta Carlsson och godkändes av mötet.

~ 6.

Därefter förrättades val och styrelsen fick följande utseende:
Ordförande Bertil Lyttkens
Vice ordförande Lennart Landström
Kassör Sven Boija
Sekreterare Bengt E. Ullstrand
Programråd:
Bo Scherman
Anders Lindgren
Astor Holgersson
Revisorer:
Ingemar Bennick-Björkman
Gösta Carlsson

•

•

§ 7

Medlemsavgifterna inbetalas dåligt och mötet diskuterade
huruvida man skulle uppmana till inbetalningar genom de
kallelser som distribueras.
Kommande program. ventilerades och Anders Kling anmälde sej
genast till att hålla ett program om scat -sång. Bertil
Lyttkens åtog sej att kåsera om Duke Ellington och Astor
Holgersson att bjuda in Ove Lind till en kväll för intervju.
Möteteenades omi att flera musiker skulle inviteras för att
berätta om sej själva.
Det bestämdes att tisdagskvällar fortfarande var bästa tänkbara möteskväll och att klubben även i fortsättningen skulle
träffas var tredje vecka.

§ 8.

Mötet avslutades.

Stockholm 197k-11-12
Vid protokollet;

~a~t~C~
Marianne Holgefsson,sekr.

ZZ SOCIETY
tisdagen den 12 november )974 kl,

MYSINGEN

ÅRS:tilÖTE

I

VEDEP.BÖRLIG

19 15 !

ORDNING

skall vi börja kvällen med. D=a bet~'~:ier val av ny styrelse och den här
gången särskilt betydelsefullt. Bertil LytLken~ kommer att avgå som
ordförande och har urc~anbett sig omval. Tag dig en funderare på vem du
vill se som ny ordförande och vad dig själv san göra för insats !

FR~~"~SP:;3T
kommer härnäst i tur och den här gången kommer Bo Scherman inte att vinna !
Däremot kanske han berättar :~idare om Newport-festi~-alen i New York -om vi svarar rätt och tiden räcker ~~.11.

KAFFE
t,e,h~••;s efter detta, kvällen är lång och krävande. Nästa programpunk; krwer
ett klart i~uvud och gott omdöme - tji ko:_jak alltså !
FAR

OCH

SON

LINDGREN

spelar sina b':sta resp. sämsta skivor och vi kan bara hoppas att de är t_~.ig~. !

Val av ny styrelse:

Ordförande:
Vice ox~förai.le:
Sekreterare:
Kassör:
Revisor I:
Revisor II:
Programråd I:
Programråd II:
Programråd III:

Ud74/9

ZZ SOCIETY
_

MYSIA?GEN

tisdagen den 29 öktober 19?~ kl. 1Q

15 !

Det s~_.ast utly:~+a mötet den 3 septembe~ måste tyvärr .nställac_ eftersom
vår lokal MYSINGEN var upptagen.
Därefter var vår sekreterare ingallad till ett rep möte -- men nu har han
släppts lös!

Säsongstarten är allts3 ovanligt .en, varför detta blir årsmöte med val
av ny styrelse.

Under förutsättning att val av ny styrelse går snabbt, beräknas prograliunet
från den 3 september k~:nna genomföras.

STÄT,L

UPP

!

Ud74/S

PROTOKOLL FÖRT VID JAZZ SOCIETY's ÅRSMÖTE 1975 - 10 -- 24

1. Ordföranden Lennart Landström hälsade välkommen.
2. Den för mötet föreslagna dagordningen upplästes>och godkändes.
~

3. Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Lyttkens och till sekreterare
Bengt E. Ullstrand.
4. Revisionsberättelsen upplästes av Ingemar BennicP~-.Björkman och godkändes
av mötet. Mötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
5. Styrelsen har under året bestått av:
ordförande:
Lennart Landström
vice ordförande: Gösta Carlsson
kassör:
Sven Boija
sekreterare:
Bengt E. Ullstrand
S.E. Lindgren, sammankallande
programråd:
Bo Scherman
Bo Naess
Anders Lindgren
revis~ner:
Ingemar Bennich-Björkman
S.E. Lindgren
6. Inget styrelsemöte har hållits under året.
7. Ny styrelse valdes:
ordförande:
vice ordförande:
sekreterare:
kassör:
programråd:

revisorer:

Lennart Landström
Gösta Carlson
Bo Naess
Sven Boija
Bo Naess, sammankallande
Bengt Naess
Bo Scherman
Ingemar Bennich-Björkman
S.E. Lindgren

8. Medlemsavgiften bestämdes till 20 kr under hösten och 20 kr under våren.
9. Det fastställdes att tisdagar fortfarande är den lämpligaste veckodagen för
våra möten. I görligaste mån skall möten hållas var tredje vecka.
10. Mötet avslutades.

Stockholm 1976 - 10 - 18
Vid. protokollet:

/
Beng
~lstrand,

sekr.

ZZ SOCIETY
FÄLTbVERSTEN DEN 2 APRIL KL. 19.00.

~ R S M b T E

~

Nu är det dags att väZ~ja ny styrelse igen. För att Ni ska veta Zite
om den gamla, så får Ni nedan en uppställning över vilka, som har
varit ansvariga under det gångna året. Dessa voro:

Lennart Landström
~

Bertil Lyttkens
.Sven Boi~ja
Bo Naess
I. Bennich-Björkman
S-E Lindgren

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Revisor
Revisor

Vad vi ska försöka få fram till kommande år är ett väl fungerande
programråd. Förslagsvis tre medlemmar, som kan lägga ner Zite tid
på att få fram trevliga och intressanta programpunkter. Dessutom
bör vi väl sätta ihop en kommitte till vårt tänkta 40-årsjubiZeum
i höst. TaZongen nedan tar ni med er till sammankomsten eller skickar
till: Bo Naess, Vikingagatan 11, 113 42 Stockholm.
Angående vår nya lokal, som Bertil anordnat, kommer vi att få ta den
i besittning till hösten. Vi får alltså stå ut två gånger till i Fält-

översten.
~

Förslag till styrelse i Jazz Society 1985
~
Ordförande:
V, ordf. .
Kassör:

Sekreterare:
Revisor 1:
Revisor 2:
Programråd 1:
Programråd 2:
Programråd 3:
BN/85/26MAR

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 22 oktober 1996.
1. Klubbens ordförande Göran Wallen hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Göran Wallen
Till sekreterare för mötet valdes Bo Haufman
Till justeringsmän valdes Åke Hedlöf och Jan-Olov Isaksson
3. Kassören Folke Bergdahl avgav sin rapport om klubbens ekonomiska ställning. Föreningens
tillgångar utgör 23.149:20 varav totalt 18.653:20 i form av kontanta medel på bank, postgiro
och i kassa.
4. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, som beskrev det gångna årets aktiviteter.
Ett 20-tal möten har hållits varav särskilt bör framhållas föreningens 50-årsjubileum den
4 december 1995 och samarrangemanget med andra klubbar den 4 juni 1996 med anledning
av John R.T. Davies besök.
5. Revisor Bertil Lyttkens avgav sin rapport som till alla delar godkände föreningens bokföring.
6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
7. Mötet bestämde att medlemsavgiften för det kommande året skall vara oförändrad,
d.v.s. 150:- per termin.
8. Delar av styrelsen valdes fören två-årsperiod:
Till vice ordförande omvaldes Sven Åke Veden
Till sekreterare omvaldes Bo Haufman
Till revisor omvaldes Bertil Lyttkens
Till revisor suppleant valdes Jan-Olov Isaksson
Till valberedning valdes Håkan Snytt och P1lcr.ica Lövdahl
9. Rolf Bjerkelius ställde frågan varför portokostnaderna ökat med 1.594:- från föregående år.
Detta förklarades med ökat medlemsantal, kuvert och inköp av stämplar för att komma i
åtnjutande av föreningsporto.
10. Rolf Bjerkelius ställde frågan hur föreningen marknadsför sin verksamhet. Eftersom någon
aktivare marknadsföring inte förekommer föreslogs att ett flygblad skulle tryckas upp som kan
läggas ut i skivaffärer och på dylika platser.
11. Rolf Bjerkelius ställde frågan vad som gällde för den s.k. onsdagsklubben. Information lämnades.
12. Mötet avslutades.
Stockholm den 23 oktober 1996.
Vid protokollet:

Justeras:

~

~ ~~
Åke Hedlöf

Jan-Olov Isaksson

0

Arsmötesprotokoll.

Årsmöte i Jazz Society den 15 september 1987.

1

V. Ordföranden Bertil Lyttkens öppnade mötet.

2

Bertil Lyttkens valdes till mötesordförande.

3

Bo Naess valdes till sekreterare för mötet.

4. Victor Montern och Lars Palm valdes till justeringsmän av protokollet.
5

Ingemar Bennich-Björkman läste upp revisionsberättelsen.

6

Sven Boija rapporterade om föreningens ekonomiska
ställning, såsom varande kassör.

7

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. 16 medlemmar närvarande.

8. Terminsavgiften föreslogs till 50:-/termin, d.v.s
samma som föregående.
9. Följande styrelse valdes enhälligt av mötet:
Bo Naess

Ordförande

Bertil Lyttkens

Vice Ordförande

Bo Haufman

Sekreterare

Sven Boija

Kassör

Ingemar Bennich-Björkman

Revisor

Sven-Erik Lindgren

Revisor

Lars Palm

Programråd

Victor Montero

Programråd Sammankallande

Tom Necander

Programråd

Lennart Landström

Programråd

l0.Förslag om öppnande av postgirokonto för klubben
bifölls. Ordförande och kassör skall teckna var för
sig.
11.Lennart Landström skall avtackas för de många år han
strävat och slitit för klubben. En summa av 150:avsattes för detta ändamål.
12.Mötet avslutades.

Justeras:

BN/870924

Årsmötesprotokoll

Årsmöte i Jazz Society den 27 september 1988.

1. Klubbordförande Bo Naess öppnade mötet. 21 medlemmar var närvarande.
2. Bo Naess valdes till mötesordförande.
3. Bo Haufman valdes till sekreterare för mötet.
4. Victor Montern och Lars Palm valdes till justeringsmän.
5. Sven-Erik Lindgren läste upp revisionsberättelsen.
6. Kassör Sven Boija rapporterade om föreningens inkomster och utgifter.
Per den 30/6 -88 hade klubben en behållning om 1879:70.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.
8. Terminsavgiften för den kommande säsongen fastställdes till
oförändrade 50:- per termin.
9. Påpekades den dåliga standarden på möteslokalens stereoanläggning. Mötet
uppdrog åt Sven-Erik Lindgren att undersöka möjligheterna för klubben att
få någon form av bidrag för inköp av egen anläggning.
10. Sittande styrelse och programråd omvaldes enhälligt av mötet d.v.s:
Bo Naess
Bertil Lyttkens
Bo Haufman
Sven Boija
Ingemar Bennich-Björkman
Sven-Erik Lindgren
Victor Montero
Lars Palm
Tom Necander
Lennart Landström

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Revisor
Kevisor
Programråd Sammankallande
Programråd
Programråd
Programråd

11. Mötet avslutades.

BoH/880929

Justeras:

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 19 september 1989.

1. Klubbordförande Bo Naess öppnade mötet och hälsade de 28 närvarande
medlemmarna välkomna.
2. Bo Naess valdes till mötesordförande
3. Bo Haufman valdes till sekreterare för mötet
4. Lars Palm och Eddie Fränkel valdes till justeringsmän
5. Ingemar Bennich-Björkman läste upp den spirituella revisionsberättelsen
som godkände klubbens räkenskaper.
6. Kassör Sven Boija redogjorde för föreningens inkomster och utgifter.
Per den 30/6 -89 har klubben en kassabehållning uppgående till 1.444:40
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet
8. Medlemsavgiften för säsongen 1989/90 fastställdes till oförändrade
50:- per termin eller 100:- per säsong
9. För att undvika framtida underskott på kaffeserveringen fastställdes
att avgiften för kaffe och tilltugg framdeles skall utgå med 15:10. Efter att Bertil Lyttkens avsagt sig omval till vice ordförandeposten
valde mötet följande styrelse och programråd för säsongen 1989/90:
Bo Naess
Göran Walle'n
Bo Haufman
Sven Boija
I. Bennich-Björkman
S.E. Lindgren
V. Montern
T. Necander
E. Fränkel
R. Lundberg

-

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Revisor
Revisor
Programråd 1 (sammankallande)
Programråd 2
Programråd 3
Programråd 4

11. Mötet avslutades

•
Justeras:
~

~~

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I JAZZ SOCIETY DEN 11 SEPT. 1990
1. V.klubbordförande Göran Wallen öppnade mötet och hälsade de
närvarande medlemmarna välkomna.
2. Göran Wallen valdes till mötesordförande.
3. Bo Haufman valdes till mötessekreterare.
4. Lars Palm och Roland Lundberg valdes till justeringsmän.
5. Ingemar Bennich—Björkman föredrog den alltid lika spirituella
revisionsberättelsen som godkände klubbens räkenskaper.
6. Sven Boija redogjorde för föreningens ekonomi.
Årets aktiviteter har resulterat i ett underskott på 1.062:80.
Per den 30/6 —90 utgjorde föreningens kontanta tillgångar 481:60
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för säsongen 1989/90.
8. Medlemsavgiften för säsongen 1990/91 fastställdes till oförändrade 50:—
per termin eller 100:— per säsong.
9. Bestämde mötet att kaffe med tilltugg framdeles skall betalas med 2~:—
per person och gång varav överskottet (c:a 6:50) tillfaller föreningen.
10. Valde mötet följande styrelse och programråd för säsongen 1990/91:
Göran Wallen —Ordf
Bo Naess
— V.Ordf
Bo Haufman
— Sekr
Sven Boija
—Kassör
Bertil Lyttkens —Revisor

Victor Montern — Pr.råd 1 (sammank.}
Roland Lundberg — Pr.råd 2
Eddie Fränkel — Pr.råd 3
S.Å. Veden
— Pr.råd 4

11. Kommande säsongs lotteriverksamhet diskuterades.
Bestämde mötet att lotteri framdeles skall bedrivas så att vid varje
möte kommer 20 lotter å 10:— att säljas (eller liknande system som
behovet ev. kan påkalla). Vinst utgör ett stycken presentkort som
berättigar till inköp av l st CD—skiva i någon välrenommerad skivbutik.
12. Diskuterade mötet programpunkternas längd och frågesportens placering
som andra eller tredje programpunkt. Mötet fastställde att program
och frågesport ej bör överstiga 45 minuter. Frågesporten ansågs böra
ligga kvar som andra programpunkt.
13. Mötet avslutades.
JUSTERAS:

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I JAZZ SOCIETY DEN 24 SEPTEMBER 1991.
'1. Klubbordförande Göran Wallen öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.
2. Göran Wallen valdes till mötesordförande.
3. Bo Haufman valdes till mötessekreterare.
4. Ingemar Bennich—Björkman och Bertil Lyttkens valdes till justeringsmän.
5. Kassörens rapport framlades och av denna framgick bl.a. att klubbens tillgodohavande per den 30/6
1991 utgjorde 2.498:—.
6. Bertil Lyttkens föredrog revisionsberättelsen som godkände klubbens räkenskaper.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för säsongen 1990/91.
~

8. Medlemsavgiften för säsongen 1991/92 fastställdes av mötet till oförändrade 50:— per termin eller
100:— per säsong.
9. Till styrelse och programråd för säsongen 1991/92 valde mötet:

~
Göran Wallen —Ordf.
Victor Montern — V.Ordf.
Bo Haufman — Sekr.
Folke Bergdahl —Kassör
Bertil Lyttkens —Revisor
Ingemar Bennich—Björkman — Rev.Suppl.
Bo Haufman — Pr.råd 1 (Sammankallande)
Putte Lindell
— Pr.råd 2
0
Sven Ake Fritz — Pr.råd 3
Eddie Fränckel — Pr.råd 4
10. Mötet avslutades
~
JUSTERAS:

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I JAZZ SOCIETY DEN 22 SEPTEMBER 1992.
1. Klubbens ordförande Göran Wallen öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
2. Göran Wallen valdes till mötesordförande.
3. Bo Haufman valdes till mötessekreterare.
4. Eddie Fränckel och Lennart Landström valdes till justeringsmän.
5. Klubbens kassör Folke Bergdahl redogjorde för den gångna säsongens ekonomi. Av rapporten
framgick att klubben den 30/6 —92 disponerade en kassa om kr. 9.114:04
6. Ingemar Bennich—Björkman föredrog revisorns rapport som godkände klubbens räkenskaper.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för säsongen 1991/92.
8. Medlemsavgiften för höstterminen 1992 bestämdes till oförändrade 150:—.
Mötet beviljade styrelsen rätt att för vårterminen 1993 utdebitera samma eller lägre avgift beroende
på vilken lokalhyra som kommer att debiteras föreningen.
9. Mötet bestämde att avsätta kr 5.000:— för anskaffande av en ny ljudanläggning. Styrelsen äger rätt
att avyttra den befintliga grammofonen med tillhörande radio för lägst 400:10. Mötet bestämde att ett förslag om en sammanslagning av Jazz Society och den s.k.
'torsdagsklubben' skulle bordläggas tills vidare.
11. Till styrelse och programråd fär säsongen 1992/93 valde mötet:
Göran Wallen
Victor Montern
Bo Haufman
Folke Bergdahl
Bertil Lyttkens
I. Bennich—Björkman

—Ordf.
— V.Ordf.
— Sekr.
—Kassör
—Revisor
— Rev.suppl.

Bo Haufman
Eddie Fränckel
Håkan Skytt
Sven Ake Veden

—
—
—
—

0

Pr.råd
Pr.råd
Pr.råd
Pr.råd

1 (Sammankallande)
2
3
4

12. Mötet avslutades

JUSTERAS:

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 21 september 1993.
1. Klubbordförande Göran Wallen hälsade alla närvarande välkomna.
2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Göran Wallen och Bo Haufman resp.
Till justeringsmän valdes Lennart Landström och Ingemar Bennich—Björkman.
3. Kassören, Folke Bergdahl, presenterade årets räkenskaper av vilka framgick att klubben har en sund
ekonomi. Årets överskott uppgick till 8.532:41 och klubbens kontanta medel uppgår till 14.396:45
4. Revisorn, Bertil Lyttkens, föredrog revisionsrapporten som i alla stycken godkände räkenskaperna.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

~

i

6. Nästa säsongs terminsavgift diskuterades. Några medlemmar förordade en sänkning av
terminsavgiften medan flertalet dock önskade behålla aviften oförändrad. Efter votering bestämde
mötet att terminsaviften skall vara oförändrad men att klubben bjöd de vid årsmötet närvarande på
kaffe med dopp.
7. Styrelse och programråd omvaldes så när som på posten till vice ordförande till vilken
Sven Åke Veden valdes.
Styrelse och programråd består därmed av följande personer:
Ordf:
Göran 0Wallen
V.Ordf:
Sven Ake Veden
Sekr:
Bo Haufman
Kassör:
Folke Bergdahl
Revisor:
Bertil Lyttkens
Revisor;suP~.Ingemar Bennich—Björkman
Pr.råd:
Bo Haufman
Pr.råd:
Håkan Skytt
Pr.råd:
Eddie Fränekel
Pr.råd:
Sven Åke Veden

•

~

8. Med hänvisning till klubbens goda ekonomi väcktes en motion om att Jazz Society borde stödja
Ellington '94 med ett bidrag om 2000:— kr. Efter diskussion och votering bestämde mötet dock att
avslå motionen.
9. Lokalfrågan diskuterades. Nuvarande lokal kan troligen disponeras t.o.m. vårterminen 1994.
Därefter kan förhoppningsvis annan lokal erbjudas i Fältöversten.
10. Mötet avslutades.

Stoclyholln den 22 september 1993.

Bo Haufman (sekr)
Justeras:

Lennart Landström

Ingemar Bennich—Björkman

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 4 oktober 1994.
1. Föreningens ordförande Göran Wallen hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet.
2. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Wallen
Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Haufman
Till justeringsmän utsågs Carl-Gunnar Janson och Bengt-Olov Ljung
3. Föreningens kassör Folke Bergdahl redogjorde för föreningens finanser. Av dessa framgår
att räkenskapsårets överskott utgör 5.154:18. Tillgångarna utgör 23.546:63. Redovisningen
godkändes av årsmötet.
4. Revisor Bertil Lyttkens avgav sin rapport som till alla delar godkände de förda
räkenskaperna.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet
6. Årsmötet fastslog att terminsavgift för det kommande verksamhetsåret skall utgå med
oförändrat belopp d.v.s. 150:- per termin.
7. Sittande styrelse, programråd och revisorer omvaldes av årsmötet på ytterligare ett år d.v.s.:
Göran Wallen -Ordf.
Sven Åke Veden -Vice ordf.
Bo Haufman - Sekr.
Folke Bergdahl -Kassör
Bertil Lyttkens -Revisor
Ingemar Bennich-Björkman -Rev. suppl.
Bo Haufman - Pr.råd
Eddie Fränckel - Pr.råd
Sven Åke Veden - Pr.råd
Håkan Skytt - Pr.råd
8. Sven Åke Veden framlade en motion om att föreningen borde anslå 10.000:- för
införskaffande av en egen ljudanläggning.
Bengt-Olov Ljung invände mot förslaget innebärande att två föreningar (Jazz Society och
Club 78) som delar lokal även borde kunna dela ljudanläggning för att därmed hålla nere
investeringen. På Monica Lövdahls förslag tillsattes en kommitte för att utreda saken.
Till kommittemedlemmar valdes Bengt-Olov Ljung, Sven Åke Veden, Folke Bergdahl och
Alf Laver.
9. Till valberedning valde årsmötet Johnny Hallberg och Monica Lövdahl.
10. Rolf Dahlgren väckte frågan vilka bland klubbens medlemmar -som är s.k.
hedersmedlemmar och vad detta i realiteten innebär. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att

utreda frågan.

11. Årsmötet avslutades.
Stockholm den 5 oktober 1994.
Vid protokollet:
Justeras:
~~"~
1.4•,:Q.~J,.~•v~••,.••r

Carl-Gunnar Janson

Bengt-Olov Ljurig

Protokoll från årsmSte i Stockholm Jazz Society den 24 oktober 1995.
1. Föreningens ordförande Göran Wallen hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Göran Wallen.
Till sekreterare för mötet valdes Bo Haufman.
Till justermingsmän utsågs Lennart Lindström och Jan-Olov Isaksson.

3. Föreningens kassör Folke Bergdahi redogjorde för föreningens finanser varav framgick att
räkenskapsåret gett ett överskott om 6.079:82. Det egna kapitalet uppgår till 28.480:45.
Redovisningen godkändes av mötet.
4. Revisor Bertil Lyttkens avgav sin rapport som till alla delar godkände de förda
räkenskaperna.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
6. Årsmötet fastslog att terminsavgift för det kommande verksamhetsåret skall utgå med
oförändrat belopp d.v.s. 150:- per termin.
7. Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes av mötet enligt valberedningens
förslag:
För en period av två år:

Göran Wallen -Ordförande
Folke Bergdahl -Kassör

För en period av ett år:

Sven-Åke Veden - V.Ordförande
Bo Haufman -Sekreterare
Bertil Lyttkens -Revisor
Ingemar Bennich-Björkman - Rev.suppl.

Monica Lövdahl -Valberedning
Johnny Hallberg -Valberedning
Något programråd valdes inte.
8. Mötet antog i princip de nya stadgar som utarbetats av styrelsen. En smärre förändring i
§ 21 gjordes.
9. Mötet antog styrelsens försläg orn att ersätta programrådet med en programvärd som utses
av styrelsen inför varje klubbmöte. Programvärden får fria händer att inom traditionella
ramar komponera programmet för gällande möte.
10. Mötet avslutades.
Stockholm den 25 oktober 1995.
Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Lindström

an-Olov Isaksson

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 22 oktober 1996.
1. Klubbens ordförande Göran Wallen hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Göran Wallen
Till sekreterare för mötet valdes Bo Haufman
Till justeringsmän valdes Åke Hedlöf och Jan-Olov Isaksson
3. Kassören Folke Bergdahl avgav sin rapport om klubbens ekonomiska ställning. Föreningens
tillgångar utgör 23.149:20 varav totalt 18.653:20 i form av kontanta medel på bank, postgiro
och i kassa.
4. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, som beskrev det gångna årets aktiviteter.
Ett 20-tal möten har hållits varav särskilt bör framhållas föreningens 50-årsjubileum den
4 december 1995 och simarrangemanget med andra klubbar den 4 juni 1996 med anledning
av John R.T. Davies besök.
5. Revisor Bertil Lyttkens avgav sin rapport som till alla delar godkände föreningens bokföring.
6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
7. Mötet bestämde att medlemsavgiften för det kommande året skall vara oförändrad,
d.v.s. 150:- per termin.
8. Delar av styrelsen valdes fören två-årsperiod:
Till vice ordförande omvaldes Sven Åke Veden
Till sekreterare omvaldes Bo Haufman
Till revisor omvaldes Bertil Lyttkens
Till revisor suppleant valdes Jan-Olov Isaksson
Till valberedning valdes Håkan Skytt och Monica Lövdahl
9. Rolf Bjerkelius ställde frågan varför portokostnaderna ökat med 1.594:- från föregående år.
Detta förklarades med ökat medlemsantal, kuvert och inköp av stämplar för att komma i
åtnjutande av föreningsporto.
10. Rolf Bjerkelius ställde frågan hur föreningen marknadsför sin verksamhet. Eftersom någon
aktivare marknadsföring inte förekommer föreslogs att ett flygblad skulle tryckas upp som kan
läggas ut i skivaffärer och på dylika platser.
11. Rolf Bjerkelius ställde frågan vad som gällde för den s.k. onsdagsklubben. Information lämnades.
12. Mötet avslutades.

Stockholm den 23 oktober 1996.
Vid protokollet:

Justeras:

~~

~~~

Åke Hedlöf

Jan-Olov Isaksson

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 28 oktober 1997.
1. Klubbens ordförande Göran Wallen hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Göran Wallen. Till sekreterare för mötet valdes Bo Haufman.
Till justeringsmän valdes Gunnar Melander och Eddie Fränckel
3. Verksamhetsberättelse och bokslut tillställdes alla närvarande. Inga frågor ställdes om desamma.
4. Revisor Bertil Lyttkens avgav sin rapport som till alla delar godkände föreningens bokföring.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
6. Till ordförande för nästkommande två år återvaldes Göran Wallen
Till kassör för nästkommande två år återvaldes Folke Bergdahl
Till revisor för nästkommande två år valdes Bengt Näsman
Till valberedning inför nästa årsmöte 1998 valdes Monica Lövdahl och Håkan Skytt
7. Ordföranden avtackade Bertil Lyttkens för hans tid som föreningens revisor.
8. Bestämdes att medlemsavgiften för det kommande året skall vara oförändrad, 150:- per termin.
9. Rolf Bjerkelius motionerade brevledes om ny lokal inför framtiden. Föreslogs att kontakt skall tas
med SAMI angående Nalen. Förslaget är sedan tidigare noterat av styrelsen men eftersom Nalen
skall genomgå omfattande reparationer dröjer det ännu mer än ett år innan lokalerna är disponibla.
10. Rolf Bjerkelius föreslog vidare att föreningens mötesdagar inte skulle sammanfalla med
Rosenhill's mötesdagar. Eftersom föreningen inte själv kontrollerar hur lokalerna tidsmässigt
fördelas, utan enbart kan äska hos Föreningsrådet om vissa dagar, kan några garantier inte
lämnas. Hänsyn till önskemålet skall emellertid tas.
11. Rolf Bjerkelius ifrågasatte medlemslistans antal kontra de gångna årens uppgifter i
verksamhetsberättelserna om influtna medlemsavgifter. Han konstaterade därvid att de influtna
medlen inte helt motsvarade medlemslistans antal och ansåg att icke betalande medlemmar
skulle uteslutas. Kassören redogjorde för situationen att inbetalningar från enstaka medlemmar
stundtals saknades men en kontinuerlig kontakt hölls med sekreteraren om saken i och för utskick
av kallelser.
12. Alf Laver framförde synpunkten att inlämnade motioner bör innehålla någon meningsfull
substans, som är av vikt för föreningen och kan främja verksamheten.
13. Lars Perneld tog upp frågan om föreningen eller riksjazzförbundet har några speciella avsikter om
att propagera för jazz under det kommande kulturhuvudstadsåret. Ordföranden uppgav att
föreningen inte är medlem i riksförbundet (av kostnadsskäl) och att föreningen inte hade några
avsikter att engagera sig.
14. Gunnar Melander lät meddela att Föreningsrådet kan låta föreningen disponera nuvarande lokal
ytterligare entimma, d.v.s. fram till kl 23.00, om så befanns önskvärt. Efter diskussion beslutades
att nuvarande tidsbegränsning fram till kl 22.00 var helt tillräcklig.
15. Årsmötet avslutades.
Stockholm den 29 oktober 1'997.
Vid ~n;otc~kollet:
///~

Gunnar Melander

Justeras:

Eddie Fränckel

Protokoll från årsmöte i Jazz Society den 20 oktober 1998.
1. Klubbens ordförande Göran Wallen hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.
2. Tiil ordförande för mötet valdes Göran Wallen. Till sekreterare för mötet valdes Bo Haufman.
3. Årsmötet befanns vara utlyst enligt föreningens stadgar.
4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eddie Fränckel och Håkan Skytt.
5. Inga kommentarer eller synpunkter restes mot föregående årsmötes protokoll.
6. Verksamhetsberättelsen över det gångna året upplästes.
7. Bokslut och revisionsberättelsen upplästes och godkändes av mötet.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen.
10. Föreningens medlemsavgift diskuterades.
Sven Åke Veden föreslog en sänkning till 100:- per termin med hänvisning til! föreningens goda
ekonomi. Göran Wallen påpekade att föreningens överskott kunde användas för möten med
levande musik, vilket dock Sven Åke Veden ställde sig negativ till.
Lars Berglund ställde frågan om föreningens investeringsplaner och fick till svar av ordföranden
att några dylika planer inte existerade.
Lars Perneld föreslog en oförändrad medlemsavgift.
Efter votering bestämdes att oförändrad medlemsavgift skall utdebiteras, d.v.s. 150:- per termin.
11. Enligt valberedningens förslag omvaldes Sven Åke Veden till vice ordförande på två år.
Bc Haufman omvaldes likaledes till sekreterarn på fi~å år.
12. Med hänvisning till föreningens goda ekonomi föreslog Folke Bergdahl att ett större skivlotteri
arrangerades en gång per år. Frågan hänfördes till styrelsen för beslut.
13. Till valberedning omvaldes Håkan Skytt och Monica Lövdahl.
14. Mötet avslutades
Stockholm den 21 oktober 199
Vid protokollet:

Justeras:

Eddie Fränckel

Tåkan Skytt

~'"

PROTOKOLL

från årsmöte i Jazz Society (org nr 802013-4147) hållet i
Stockholm tisdagen den 19 oktober 1999.

1§
Årsmötet befanns ha utlysts i behörig ordning.
2§
Göran Wallen valdes till ordförande för årsmötet och Håkan Skytt
till mötessekreterare.
3§
Jan-Olov Isaksson och Peter Lee valdes till justeringsmän, tillika
rösträknare.
4§
Föregående årsmötes protokoll godkändes.
5§
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut föredrogs — se
bilaga 1 och bilaga 2.
6§
Revisionsberättelsen föredrogs — se bilaga 3.
7§
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
8§
Konstaterades att inga förslag från styrelsen eller motioner från
medlemmar förelåg.
9§
Årsmötet förrättade val av
Göran Wallen till föreningens ordförande för de kommande två
aren
Eddie Fränckel och Lars Lagberg till styrelseledamöter,
Fränckel för ett år (fyllnadsval) och Lagberg för två år
Bengt Näsman till revisor och Monica Lövdahl till revisorssuppleant
samt utsågs Håkan Skytt till valberedning.
0

Styrelsen konstituerade sig inbördes så att Sven Åke Veden (vald
1998 för två år) fortsätter som vice ordförande och att Fränckel blir
sekreterare och Lagberg kassör.
Beslöts att ordföranden Wallen och kassören Lagberg har rätt var
och en för sig att teckna föreningens firma.
10§
Efter diskussioner om föreningens ekonomibudget för kommande
verksamhetsår beslöts efter omröstning att medlemsavgiften skulle
förbli oförändrad 150 kronor "per termin".
11§
Nästa årsmöte skulle (preliminärt) hållas i september 2000 i
anslutning till en ordinarie föreningssammankomst.
12§
Under punkten övriga frågor diskuterades några skilda frågor
såsom ev behov av medlemskort och/eller medlemsmatrikel och
bästa veckodag för föreningens sammankomster. Ingen av dessa
frågor ledde till något beslut av årsmötet.
13§
Årsmötet uttalade avslutningsvis ett tack till Bo Haufman för det
arbete och det engagemang han under många år ägnat uppgiften
som föreningens sekreterar. Årsmötet avslutades.
Vid protokollet:

Justeras:
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Jåvi-Olov Isaksson
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DAGORDNING ÅRSMÖTE 8 oktober 2002
~ ''` '~ c ~ ~

`'§1 Justering av röstlängd

`-1 §2 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
~~~
~~
--,
~' §3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

~

~ §4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
~ §5 Föregående årsmötes protokoll
;,~

~l ~

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

j/ §7 Revisorernas berättelse
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~~ §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
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§9 Behandling av styrelsens förslag
./~ ~,~~~~
Styrelsen föreslår att lagen till frågesporten skall lottas varje kväl -13'etfä'g~r större möjlighet
att lära känna varandra.
--~
~`~
~,~/
§10 Behandling av inkomna motioner
Bertil 'Buster' Reijbrandt vill att frågesporten skall läggas sist på kvällarna.
Styrelsens kommentar till detta förslag är att:
- enkäten för två år sedan gav majoritet för att behålla frågesporten i mitten
- styrelsen anser att frågesportens placering ger en bra balans åt kvällens utformning
Styrelsen föreslår avslag på motionen.

§11 Val av ordförande för kommande två år
___ _.__
~ ~ ~'
§12 Val av övriga styrelseledamöter
✓~i ~. G[ ~~ l~
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§13 Val av revisor och revisorssu ppleant fdr ett år
~ §14 Utseende av valberedning
~ t2 ,~-~ §15 Förslag till budget för kommande verksamhetsår

J §16 Fastställande av verksamhetsårets medlemsavgifter
✓ §17 Beslut om preliminärt datum för nästa årsmöte
v~ §18 Övriga frågor
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