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Yöte den 24.10. 49.

1. Ordf. öppnar mötet.
2. Ändring av stadgar.I paragraf 4 ströks åldern.
~. Jazztr-+.fferl derl 13 .11 diskut~~r~.des.
4. Danserna. den 9.11 och 15.11 diskuterades.
5. Radiofrågesporte~a diskuterades.
~

6. ~arriirning påbörjades med bl.
Burman samt ~{offe Berg.

a. gäster

sorl Anders och Lasse

w:öte dei~ '~.1i~49.

1. ~~~~ get öppnades.
~,

}3ern%son

S~rök9.

3. Dansen den 9. Ork. Guss, Svenne, Rogge , Sune,
Oak. Lasse, durren, Ostnerg, St~.c~.~i ev. ~~re_s::~e
4. Jazzträ.~fen diskuterades

..

5, Frågesport ar~or.dnad av Gunnår ivoree.

~

1
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Protokoll från möte 3.11.-52.

1.

Sekr. redogjorde för Balresultatet.

2.

Pove Eriksson insattes som kandidat till posten som v. ordförande,
och valdes.

3.

Kassören redogjorde för det ekonomiska resultatet av jazzträffen den
19.10.-52 på Shellhuset.

1~..

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen inom klubben och
manade medlemmarna att betala förfallna avgifter.

5.

Lennart Östberg framförde ett förslag att avgifterna skulle höjas till
kr. 1:50 per månads Detta beslöts med 1~ röster att gälla från den
1 sept. 1952.

6.

Lennart Östberg redogjorde för de kommande dansaftnarna 5.11 och 19.11.

7.
B.
9•

Ove Haak ledde seriefrågesporten.
Pove inledde kåseriserien oan Duke Ellington med perioden fram till 1929.
Gus presenterade Stravinskijs "Våroffer".

Vid protokollet:

2si...s«.r
Sekr.

~~

Protokoll från möte den 1.12.-52.

1.

V. ordf. hälsade de närvarande välkomna.

2.

Revisorn, G. v. Sivers, uppläste revisionsberättelse, vilket kvarstått sedan ~rsmötet.

~'.

K assören redogjorde för resultatet av dansaftnarna 5.11. och 19.11.

1a.

Programrådet Lennart Östberg övertar ordet och leder kvällens program.

•

•

Vid protokollet:

Sekr.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE 26.1.-53.

1.

V. ordf. hälsade de närvarande välkomna. ~ De närv.
ZO st.~
inkl. v.ordf.

2.

Programrådet Lennart Östberg redogjorde för kvällens program.

3.

Sekr. uppläste valda stycken ur Riksjazzförbundets cirkulär.

1~.

Lennart Odlinder håller kåseri om Duke Ellingtons produktion
i början av 30-talet.

5.

Pone Eriksson kåserar om Bob Crosby.

6.

"Kritikerskola" under ledning av Lennart Östberg. Offer: Lennart
Odlinder, Lennart Gustafsson och Gunnar v. Sivers.

~
Vid protokollet:"ZS~

~~ws
Sekr.

Jazz Society

Protokoll fört vid styrelsesarnrr~xrtrPoe uen ö. 12.53
hos Lennart Gustafsson.

1.

Beslöts att insamlingen för julklapp ~.t SLir;e skulle fortsätta.

2.

Beslöts att Gus skulle meddela Lingon att n~.gon plats ej st~.r
till förfogande för hans räkning.

3.

Beslöts att Pove talar med Lennart Odlinder om möjligheten att
bereda plats i klubben fcr ett rar av den sistnämndes bekanta.

ta..

Pro€~rarn fcr veren.
FrRgesport;

Flera olika. förslag framkom.
1) Fr~gesport i lag om c: a 3 n~.n, med serie.
~) Fr.~gesport av ABC-typ, men i rebusform.

3)

Klassisk fr~.gespert.

P~,pekades lämpligheten av att svaren inlämnas or~edelbart efter varje fr',ga i st~.11et för efter tävlir~ens
slut.
ridserier:

Föreslogs att Lennart ostberg skall forts~.tta sin
"instrumentseri e" med. exempelvis "I,Qderna trumpetare"
eller "~~bderna barytonsaxofonister".
Ellingtonserien bör göras ffl.rdig s~. snart som mö jligt.
Föreslogs att vi skulle höra efter hos Stockholms
i~iusikbildningskommittåeang~.ende föredragsh~.11are om
klassisk musik.

(Protokoll från styrelsemöte i Jazz Society den 21/8 1995
1. Närvarande:

Göran Wallen
Folke Bergdahl
Sven Åke Veden
Bo Haufman

2. Fastslogs att årsmöte skall hållas den 24/10 -95.
3. Följande förslag planeras att presenteras av styrelsen inför årsmötet:
Nya moderniserade stadgar. Bo Haufman tar fram förslag.
Den vid förra årsmötet utsedda gruppen för att utreda behovet av
stereoanläggning väntas inte komma fram med något förslag och
frågan återremitteras därför till styrelsen, som då föreslår att ny
CD-spelare inköpes.
Nytt förslag till programrådets verksamhet kommer att presenteras.
4. Föreningens 50-årsjubileum planeras att firas den 4/12.
Lokal är bokad i Salenhuset. Förslag om förtäring kommer att inhämtas från
Salenrestaurangen.
Förslag till program diskuterades:
Nostalgiaprat med grundarna och äldsta medlemmarna. Föreslås ledas på ett
något raljerande sätt av Håkan Skytt.
Enklare frågesport och 1X2-karraktär.
Lotteri
Musikalisk underhållning (Charlie Norman Trio och Magnus Lindgren ork)
Föreslogs att en inträdesavgift om 150:- skall utgå.
Förhandsanmälan bör infordras för att rätt antal kuvert skall kunna beställas.
5. Föreningens ekonomiska status diskuterades. Kassabehållningen f.n. c:a 27.000:- vartill
kommer budgeterade inkomster under året på c:a 3000:Ansågs att c:a 10/12000:- skulle kunna disoponeras på jubileet.
~
6. Mötet avslutades.

~,,

Stockholm den 22/8 1995.

Vid protokollet:

~~~ ~~_~ ~~..~~~'

~~.

PROTOKOLL nr 2 - 03
Närvarande: Gösta Ottestam (GO), ordf.
Eddie Fränckel (EF)
Tommy Holm (TH)
Lars Lagberg (LL)
Plats: Hemma hos Lasse
STYRELSEMÖTE den 7 apr 2004
A. Planeringsstart för 60-årsjubileet 2004
1
Vi bör ta reda på när under året 1945 som JS startade. LL avser att forska i Gunnar Norees
material som är donerade till Visarkivet. Beslutades att hela styrelsen bör försöka göra ett
gemensamt besök på Vis- och Jazzarkivet. LL koordinerar.
2

Frågan om och vad vi främst vill manifestera och lyfta fram under ett jubileum lämnades öppen.
Tänkbara honoratiores eller (tidigare) hedersmedlemmar nämndes.

3

Arrangemang
A -Lokal — t. ex. Fasching: Tommy kollar med Ulf Adåker om det är möjligt och vilket pris
som kommer i fråga.
B —Musiker; Vi har flera aktiva musiker i JS men det bör (enl. Git Skiöld) finnas ett BRA

komp. Låt Peter Ander vara ansvarig för musiken?
C —Underhållning typ jam och frågesport?
D- PR; Annonsering via OJ, radions jazzprogram, press-release, Jens Lindgren och Ulander på
radions 120 min. Radio Viking och Haninge Jazzradio, Bosse Scherman och Harald Hult mm.
B. Övriga styrelseärenden
- LL och GM tog upp frågan om de ökade kostnader som är vänta för alla som hyr lokaler på
Föreningsrådet.
Beslutades att hålla kvar JS medlemsavgift oförändrad på 150:- under höstterminen. Nytt beslut då

situationen klarnat ang. Föreningsrådets kostnader.
Jus

Lars Lagberg

Jazz Society
c/o Lars Lagberg
Katarina Bangata 42

116 39 Stockholm

Gösta Ottestam

medlemsavg 150:-/termin
439 72 43-9
postgiro
~azzsociet~stockholm@hotmail~com

