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ityrelseberättelse
för
Jazz society verksamhetsåret

1~4~1~50 ·

Under år 194~-1 9 50 har Jazz '1ociety haft följ ande
styrelse: Ordf . Sune Johansson, v.ordf. Lars Granlunds sekr.
Ingemar Andersson, kassör Holger Johansson .
Revisorer: Gunnar v ~ivers och Gun nar Noree .
Medlemsantalet var den l juli 1949 28 st . och den
30 juni 1950 26 st .
under året har 10 styrelsesammanträ den och 18 förenings
möten hållits .
Två jazzträffar har under året hållits nämligen den
13 november 1949 oc;h den 19 mars 1950 och en bussresa har anordnats för att bevista Ba sin ~treet Olubs Örebro j a zzträff den
15 januari 1950 •
Dans har anordn ats f yra gän3er nämligen den 9 och 16
november 1~4 9 och den 29 l'ebru~i s wnt l mars 1 9~0 .
Dessutom har genom styrelclen ordn ats med inköp av
billjetter till jazzkonserter bl . a . Ar mstrong , Bechet,Goddman,
och ~llington m.fl .
Den avgående styrelsen vill utrycka en förho ppning
om att föreningen även i fortsättningen skall kunna f ortsätt a
sin verksamhet med samma stöd och intre sse trän medlemmarn a s
sida .
Lidingö den 22 augusti
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BOX 50 LIDINGÖ

styrel ebertlttelse 1949- 1S50·

c/

Vinst -och förlu stäQPtQ •
l KO, ;)T '.IR .

Kaasabehöllning frön föregående Ar

39: 68

Vinst a.v Dana
~·örsäljning

2)6:60

av klubbmurkon

44:00

, edlemsavgi!tor

319:00
~

ronor

Hyra

o38:bd

~40:00

Postavgifter

34:00

Tidningar

2~:00

19:00
.. ontorsmatriel

3:70

esor

18:00

Dive r .Je

109:20

Osäkr

forddrin~ar

5:75

Kass a

181:0~

G? : B
'l'illgångar .
13 at klubbmärken
!)wnrna

r onor

"i
~)~:

0()

~)~;ou

1~jrn

ulder .

s ulder finnes ioke.

styrelseberättelse
för
Jazz: Society verksamhetsåret 1950-1951·
Under år 1950-1951 har Jazz Society haft följande styrelse~
Ordf. Sune Johansson, v.ordf. Lars Granlund, sekr. Ingemar
Andersson, kassör·Holger Hugosson.
Revisorer~ Gunnar v Sivers och Gunnar Noree.
UnderAret har 8 styrelsesammanträden och 15 föreningsmöten
hAllit s.
En bussresa till The Jazz Society, Eskilstuna har anordnats
för att bevista deras jazzträff den 8 april 1951·
nans Mar anordntitS sex g~,nger nämligen den 4 och 18 oktober
lQ~Q, den 21 och 2~ februari och den l~ och 25 april 1951
vllket sammanlagt har inbr~t en vinst av kr 431.10.
Dessutom har genom styretsen ordnats med inköp av biljetter
till jazzkonserter bl·&· Parker, King Cole och Stan Getz m.fl.
slutligen vill den avgående styrelsen tacka för det gågna
året och utrycka en förhoppning om att klubben även i fortsättningen skall kurrna fortsätta sin verksamhet med samma stöd
och intresse från medlemmarnas sida.
Lidingö den 26 augusti 1951.

ordf.

.
... . . . . ......... .... .. . .. /1..Jlrl_~
·' .• ' • . . Itu'
. . . . . . . . . . . .•...
j;jekr·

kas ör.

Till styrelseberättelse 1950-1951·

Vinst-och fprlustkonto.
INKOMSTER.
Kassabehällning från föregående år
Vinst av dans
Försäljning av klubbmärken
Medlemsavgifter
summa

:Kronor

UTGIFTER.
Hyra
Postavgifter
Tidningar
Priser
Kontorsm.
Resor
Diverse
Kassan och osäkra fordr. ( 297~d3,ti3~-)
Summa kronor

Tillgångar

12 st klubbmärken
summa Kronor

180~00

50;.95
28;_00
9~50

3:.75

13~10

173~00

380r83
839;.13

skulder.

48:.00
48~00

Några skulder finnes icke.

Inventarieförteckning.
l st Grammofon
l st Kassaskrin
l st Hålslag
Dessutom papper och kuvert
andra kontorsmat
Summa kronor

67:.00
10;00
3~00

25f00
105~00

styrelseberättelse
för
Jazz Society
verksamhetsåret 1951-1952

Under år 1951-1952 har Jazz Society haft följande
styrelse:

Ordf.
V. ordf.
Sekr.
Kassör

programråd:

Lennart Östberg
Lennart Gustavsson

revisorer:

Gunnar v. Sivert
Lars Zetterlund

Under året har

Sune Johansson
Lars Granlund
Gunnar Noree
Gunnar Dyvik

17 föreningsmöten samt ett antal styrelsesammanträden hållits.

Tvenne gånger under verksamhetsåret har klubben besökt sin namne i Eskilstuna,
~der hösten vid en jazzträff, under våren vid Svenska Jazzklubbarnas Riksförbunds årsmöte.
Dans har anordnats 5 gånger, nämligen onsdagarna 17 och 24 oktober 1951, 20 ooh
27 februari 1952 samt 2 april 1952, vilket sammanlags inbragt en vinst av
kronor

24o:--.

styrelsen vill härmed taga tillfället i akt att tacka hrr programråd för det
intresse de visat för att förse klubbmötena med nya och intressanta programpunkter.
Slutligen vill den avgående styrelsen tacka för det gångna året och uttrycka
en förhoppning om att klubben även i fortsättning skall kunna fortsätta sin
verksamhet med samma stöd och intresse från medlemmarnas sida som hittills
visats.
Lidingö den 6 oktober 1952

••••••••••••••••••••••••••
Ordf.

~4 . . .
Sekr.

Till styrelseberättelsen 1y51-1952

Vinst och förlustkonto

Inkomster:
Kr.

297:83

Vinst av dans

"

2~:02

~:Sedlemsavgifter

"

255 ~--

Inkomna fordringar

"

6375

Yr.

~56:60

Kr.

305:--

Kassabehållning från föreg. år

Utgifter:
FIyra
Postavgifter

"

59:75

Tidningar

"

28:--

Priser

"

97=75

Kontorsmaterial

"

Resor

"

151:30

Diverse:

"

79:30

Os~lcra fordringar

"

1x2:25

I:assa

"

93:25

Kr.

856:60
~

Tillgångars

Skulder:

11 st. klubbmärken:
Fordran å likvid för
1 st . klubbmärke
Kr.

l~.:--

~Jågra skulder finnas icke.

1~: —
l~.8:--

Inventarieförteckning
1 st. ~rs:~:mafon

67:--

1 "

Kassaskrin

10:--

1

Hål s`~ ag

"

Pappar rn.m.
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SOCIETY
Verksamhetsberättelse 1972 - 1973.

Under verksamhetsåret 1972 - 1973 har avhållits tolv möten med kåserier
och frågesport . I genomsnitt har femton medlemmar deltagit i varje träff.
Inget styrelsesammanträde har hållits men styrelsen har ändå fungerat
med följande sammnnsättning:
Ordförande Bertil Ltittkens
Vice ordförande Lennart Landström
Sekreterare Marianne Holgersson
Kassör Sven Boija
Revisorer Ingemar Bennieh- Björkman och Gösta Carlsson
Programråd Bo Scherman, Aster ·Iolgersson och Leif Jönsson.
Fredagen 24 november 1972 var klubbens medlemmar inbjudn~ till en trevlig
träff på Tantogården där Club-78 visaae filmer från den gamla jazzbion.
Lv årets träffar kan särskilt nä.mne.s Ove Linds besök p~. Mysingen. Han
intervjuades av Astor Holgersson om sin tid som jazzmusiker. Från Club-78
P2r Ralph Cederqvist, Kejje Engström, •.bbe Backlund oc~ Lennart Rosen med
sina programinslag satt guldkant på Jazz Societys träffar.
Slutligen vill den avgående styrelsen tacka för det gångna året och uttrycka en förhoppning att medlemmarna även i fortsättningen ska visa
samma intresse för klubben.
Stockholm i oktober 1973.

~~

REVISIONSB~~ÄTTELSE

Undertecknade, i parlamentarisk ordning valda av de förträffliga
medlemmarna i Jazz Society att såsom revisorer granska föreningens
räkenskaper för verksamhetsåret 15 sept. 1972- 25 sept. 1973, får
härmed efter mödosamt fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

•

Räkenskaperna har förts med yttersta omsorg och ordning och kassaomslutningen har balanserats på kr. 53o. Samtliga utgifter äro
verifieracie på ett till talande sätt och den kapital behållning som
vid synnerligen sporadiska tillfällen uppstått har varit säkert och
värdebeständigt placera~e genom den rutinerade kassörens försorg.
Vitsordande hela den eminenta styrelsens energiska och oegennyttiga
arbetsinsatser som resulterat bl. a. i att föregående års förlust
vänts till ett angenämnt överskott på inte mindre än kr. 13,14 och
samtidigt givit föreningens medlemmar så mycken andlig och lekamlig
spis, framför undertecknade revisorer ett krav på beviljande av
fullständig ansvarsfrihet för verksamhetårets förvaltning.

Stockholm

den 16 okt. 1973

~~~~~6A(
Behnich-B~~~~~;.
Ingemar

./ff!!l~ .....
~a

Carlson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1991.07.01 - 1992.06.30 FöR JAZZ SOCIETY
(ORG NR 802013-4147)

Föreningen har under våren 1992 haft 35 betalande medlemmar.
Detta trots den kraftiga ökningen av medlemsavgiften från
50,- till 150,- kr per halvår. ökningen beslutades på grund av
den oklara lokalsituationen.
Lokalfrågan har ännu inte lösts, varför styrelsen föreslår att
medlemsavgiften 150,- per halvår bibehålles även för hösten 1992
och våren 1993.

•

Stölden av högtalarna och det faktum att kassettdäcket knappast
går att reparera gör att styrelsen föreslår att del av årets
överskott investeras i en förbättring av ljudanläggningen .
Föreningen har under verksamhetsåret haft 19 möten, avslutningsfesten den 2 juni oräknad.
Stockholm 1992.07.03

•

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1gg1 - 1gg2 FöR JAZZ SOCIETY
(ORG NR 802013-4147)

BALANSRÄKNING lgg2,06.30

lggl,06.30

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Summa tillgångar

o

27,10
2 471.2 4g8,10

g 114,04
g 114,04

Skulder och eget kapital
Förskottsbetalda
medlemsavgifter
övr skulder
Kapital
Summa skulder och
eget kapital

400,8 714,04

100,2 3g8,10

g 114,04

2 4g8,10

REsULTATRÄKNING lggl.07.01 - lgg2.06.30
Intäkter

•

Medlemsavgifter
Kaffeförsäljning netto
Lotteriförsäljning netto
Ränteintäkter

6 850,1 757,1 240,120,g4

Summa intäkter

g g67,g4

Kostnader
Lokalkostnader
Avslutningsfest
Arets överskott

l gg5,1 657,6 315,g4

Summa kostnader o överskott

g g67,g4

lgg2.07.02

R E V I G I O N S B E R Ä T T E L S E.

so~

r§visor i Jazz Society har jag gått igenom r§kenskaperna

för verksamhetsåret 1991-07-01 - 1992-06-30,
Kassabok och verifikationer har hJrvid noga genomgåtts.
Jag hsr d§rvid konstaterat, att den nyvalde kassören enligt
gsmmal tradition i föreningen fört böckerna snyggt och prydligt
samt att till räkensk2:1perna

fogats~derliga

verifikationer.

I övrigt ber jsg endant att få h§nvisa till farsliggande bokslut och

verksAmhetsberMttel~e.

stockhalm den 8 juli 1992
Enligt uprdrf!g:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1992.07.01 - 1993.06.30 FÖR
JAZZ SOCIETY (ORG.NR 802013-4147)

Föreningen har under våren 1993 haft 40 betalande medlemmar.
Lokalfrågan har tilllfälligtvis lösts så till vida att lokal tillhandahållits genom Östermalms
Föreningsråd, Karlaplan.
En ny ljudanläggnfing har anskaffats undr året för 4 995,- kr enligt föregående årsmötes beslut och
den skrotade äldre anläggningen har fförsålts för 400,- kr. Den gamla PHILIPS CD:n finns kvar och
den nya anläggningen består av MARANTZ PM25 Integr. förstärkare, YAMAHA KX320 Kassettdäck
samt två JBL XE4 Högtalare.
Föreningen har under verskamhetsåret haft 19 möten.

Stockholm 1993.08.10

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1gg2 - 1gg3 FöR JAZZ SOCIETY
(ORG NR 802013-4147)

BALANSRÄKNING lgg3.06.30

lgg2.06.30

Tillgångar

•

o

o
o

Kassa
Postgiro
Inventarier

14 3g6,45
3 gg6z-

g 114,04

Summa tillgångar

18 3g2z45

g 114z04

Skulder och eget

ka~ita l

o

Förskottsbet medlemsavgifter
övr skulder
Kapital

l 146,17 246z45

8 714z04

Summa skulder och eget
ka~ita l

18 3g2z45

g 114z04

400,-

o

REsULTATRÄKNING lgg2.07.01 - lgg3.06.30
g1fg2

Intäkter
Medlemsavgifter
Kaffeförsäljning netto
Lotteriförsäljning netto
Ränteintäkter
Diverse intäkter

11 025'l 848,50
l 360,270,41
2lz50

6 850,1 757,1 240,120,g4

Summa intäkter

14 525z41

g g67,g4

4 gg4,-

l gg5,l 657,-

o

Kostnader
Lokalkostnader
Avslutningsfest
Avskrivning inventarier
Arets överskott
Summa kostnader o överskott
~tock~olmsg3.08.10

o

ggg,8 532z4l

6 315zg4

14 525z4l

g g67,g4

~~
~
Folke Bergda l

0

REVISIONSBERÄTTELSE

1992 07 01 - 1993 06 30

Som revisor jag jag gått igenom räkenskaperna för verksamhetsåret
1992 07 01 -

1993 06 30.

Kassabok och verifikationer har härvid noggrant genomgåtts.
Konstaterar att kassaboken är snyggt och prydligt förd och stämmer
väl överens med de verifikationer kassören ordentligt sammanfört.
Allt för att underlätta en revisors arbete.
Hänvisar i övrigt och i sedvanlig ordning till kassörens bokslut
över verksamhetsåret.
Överskottet vid räkenskapsårets slut utgör kr8 ~3~ :-, vilket är
en ökning med cirka kr~. PP~ :- jämfört med föregående år.
Stockholm 199 3 09 2 i

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1993 - 1994 FöR JAZZ SOCIETY
(ORG NR 802013-4147)

BALANSRÄKNING

1994.06.30

1993.06.30

Tillgängar

o

o

Kassa
Postgiro
Inventarier
Interimsfordringar

20 249,63
2 997,300,-

14 396,45
3 996,-

Summa till gängar

23 546,63

18 392,45

Interimsskulder
Kapital

l 146,22 400,63

l 146,17 246,45

Summa skulder och eget kapital

23 546,63

18 392,45

REsULTATRÄKNING

1993/1994

1992/1993

Medlemsavgifter
Kaffeförsäljning netto
Lotteriförsäljning netto
Ränteintäkter
övriga intäkter

'12 250,-

11 025,-

233,18

1 848,50
l 360,270,41
21,50

Summa intäkter

14 604,18

14 525,41

6 728'l 263,-

4 994,-

0

Skulder och eget kapital

Intäkter
211'-

l 910,-

o

Kostnader
Lokalkostnader
Portokostnader
övriga kostnader
Avskrivning inventarier
Arets överskott
Summa kostnader och överskott

Stockholm 1994.08.15

--~

{_-

()

,- ---/ , (;/~TY-j -:___ -~~- ~

Folke Bergdahl

0

o

460,999,5 154,18

999,8 532,41

14 604,18

14 525,41

J/\?' Z

OCIETY
rrund~d

F6renins2n

R E VI

Som

1945.

~

rev~sor h~r

I ONS BE R AT T

jn~

~

L S

~

gbtt igenom r}kenskAporna far verksomhetsåret

1993 07 Dl
H-r gått igenom kassaboken och alle ve ifiketioner.
Alla utgifts-

o~h

inkomstposter f"nns ordentligt bokf6rda och

uverej'ns ~;ti:lmmer v::il med befintlige ve r i fiketionHr.
H§nvisar i avrigt till det av kassaren upor5ttnde bokslutet
Hver

verk~emhets6ret.

Stockholm den l oktober 1994
Enlict uppdrr,g:

/.7

u
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1994-07-01 - 1995-06-30
(Org. nr 802013-4147)

JAZZ SOCIETY

Föreningen har under höstterminen 1994 haft 50 och under vårterminen
1995 53 medlemmar samt 3 hedersmedlemmar.
Föregående årsmöte tillsatte en kommitte i anledning av förslaget
att göra en uppgradering av kvaliteten på ljudanläggningen. Flertalet medlemmar i kommitten anser att byte av hela anläggningen för
närvarande inte är aktuell eftersom samarbetet med club 78 fungerar
utmärkt. Kommitten anser dock att CD-spelaren bör bytas ut. Kostnaden
beräknas till 2000 - 3000 kronor minskat med vad som eventuellt kan
erhållas för den gamla spelaren. Ärendet bör kunna överlämnas till
styrelsen för beslut.
Resultatet av verksamhetsåret visar ett överskott på 6079,82 kronor.
Tillhopa med tidigare balanserat resultat har föreningen ett överskott på 28480,45 kronor, som styrelsen föreslår överföres i ny
räkning. Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av
bifogade balans- och resultaträkning.
styrelsen har under året diskuterat och utfärdat ett förslag till
nya stadgar, som framlägges för fastställande på årsmötet. Vidare
har planering för firandet av föreningens 50-årsjubileum skett.
Styrelsen föreslår en festlighet i Salenhuset vid höstterminens
slut den 4 december. Information och beräknade erforderliga ramar
framlägges årsmötet för beslut och godkännande.
Stockholm i september 1995

rrt~
Göran Wallen

Sven Ake Veden

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1994 -1995 FöR JAZZ SOCIETY (ORG NR 802013-4147)

BALANSRÄKNING

1995.06.30

1994.06.30

Tillgångar

e

o
o

Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier
Interimsfordringar

84,50
15 053,65
12 200,l 998,648 -

Summa tillgångar

29 984,15

23 546,63

Interimsskulder
Eget kapital

LSG3,70
28 480,45

l 146,22 400,63

Summa skulder och eget kapital

29 984,15

23 546,63

RESULTATRÄKNING

1994/1995

1993/1994

Medlemsavgifter
Lotteriförsäljning netto
Ränteintäkter

15 450,2 110,570,22

12 250.l 910,233' 18

Summa intäkter

18 130,22

14 393,18

7 370,-

999,6 079,82

6 728,l 263,- 211 '460,999,5 154' 18

18 130!22

14 393 1 18

20 249,63
2 997,300,-

Skulder och eget kapital

Intäkter

Kostnader
Lokalkostnader
Portokostnader
Kaffeförsäljning netto
övriga möteskostnader
Avskrivning inventarier
Arets överskott
Summa kostnader och överskott

l 662,40

644,l 375,-

(er)
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1994 07 Dl - 1995 06 30
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1995-07-01 - 1996-06-30
(org.nr 802013-4147)

JAZZ SOCIETY

Föreningen har under höstterminen 1995 haft 47 och under vårterminen
1996 53 medlemmar samt tre hedersmedlemmar. Ett 20-tal möten har
genomförts med program ledda av medlemmar och utomstående.
Föreningens 50 års-jubileum har firats i Salenhuset den 4 december
1995. Programmet bestod av en frågesport, som sammanställts av
Sven Ake Veden. Sedan följde en historisk tillbakablick med en panel
bestående av gamla medlemmar, grundare och tidigare ordföranden,
ledda av Håkan Skytt. Gunnar Noree, Rolf Dahlgren, Sune Johansson,
Lennart Landström, Bertil Lyttkens, Bosse Naess, Lennart Östberg var
övriga deltagare. Det blev en roande tillställning, där man bland
annat fick klart för sig vilken banbrytande roll föreningen spelat
kvinnofrågan.
Därefter underhölls deltagarna av två eminenta jazzkvartetter:
Arne Domnerus altsax, Jan Lundgren p, Hans Backenroth b, Gus Dahlberg
dr samt Peter Asplund trumpet, Torbjörn Gullz p, Dan Berglund b,
Johan Löverans dr.
N~ttokostnaden för jubileet slutade 9 735,- kronor, vilket ungefär
motsvarade budgeterade kostnader.

Tillsammans med Visarkivet, Club 78 och The Duke Ellington Society
anordnades en sammankomst den 4 juni 1996 med anledning av ett besök
av John R. T. Davies, som redogjorde för sin filosofi om återutgivning
av tidigare inspelningar på 78:or och LP:s. Han intervjuades av Gert
Palmcrantz. Därefter framträdde Davies på altsax tillsammans med
Bent Persson trumpet, Jens Lindgren trombon, Göran Eriksson banjo och
Frans Sjöström bassax. De två sistnämnda bildade ett ovanligt men högst
njutbart komp.
Resultatet för verksamhetsåret slutade på ett underskott på 5 331,25 kr,
som tillhopa med tidigare balanserat resultat ger ett överskott på
23 149,20 kr, som styrelsen föreslår överföres i ny räkning.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogade
balans- och resultaträkning.
Stockholm i oktober 1996

Sven Ake Veden

Folke Bergdahl

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1995 - 1996 FöR JAZZ SOCIETY
(org.nr 802013-4147)

1996.06.30

1995.06.30

Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier
Interimsfordringar

773,380,20
17 500,4 319,177 -

84,50
15 053,65
12 200,l 998,648 -

Summa tillgångar

23 149,20

29 984,15

BALANSRÄKNING
Tillgångar

Skulder och eget kapital

o

Interimsskulder
Eget kapital

23 149,20

l 503,70
28 480,45

Summa skulder och eget kapital

23 149,20

29 984,15

Medlemsavgifter
Lotteriförsäljning netto
Kaffe netto
övriga intäkter
Ränteintäkter
Arets resultat

15 000,1 711,397,366,546,25
5 331,25

15 450.-

570,22
- 6 079,82

Summa intäkter och resultat

23 351,50

10 031,40

RESULTATRÄKNING
Intäkter

•

2 110,-

644,- l 375,-

Kostnader
Lokalkostnader
Portokostnader etc
50-års jubileum
Avskrivning inventarier

8
3
9
1

Summa kostnader
Stockholm 1996.09.11

~Folke

Bergd~
.

921,256,50
735,439,-
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1996-07-01
(org . nr 802013-4147)

1997-06-30 JAZZ SOCIETY

Föreningen har under höstterminen 1996 haft 54 (47) och under
vårterminen 1997 60 (53) medlemmar förutom 3 hedersmedlemmar.
(föregående verksamhetsår inom parentes) Ett tjugotal möten
har genomförts med program ledda av medlemmar och utomstående.
Vid sista mötet för vårterminen 1997 den 20 maj, underhölls vi
av Krister Anderssons kvartett, bestående av kapellmästaren på
tenor- och sopransaxofon, Carl Fredrik Orrje piano, Markus Vikström bas och Bengt Stark trummor.
Resultatet för verksamhetsåret slutade på ett överskott på 4144,14
kr, som tillhopa med tidigare balanserat resultat ger ett överskott på 27 293,34 kr, . som styrelsen föreslår överföres i ny
räkning.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogade
balans- och resultaträkning.
Stockholm i oktober 1997

~(})~

Sven åke Veden

•
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BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1996 - 1997 FöR JAZZ SOCIETY
(org.nr 802013-4147)

1997.06.30

BALANSRÄKNING

1996.06.30

Tillgångar

•
•

773,-

Kassa
Frimärkskassa
Postgiro
Bank
Inventarier
Interimsfordringar

697,l. 000'275,34
22.500,2.880,293!-

380,20
17' 500,4.319,177 -

Summa tillgångar

27.645234

23.149220

352,27.293!34

23.149!20

27.645!34

23.149!20

1996/1997

1995/1996

Medlemsavgifter
Lotteriförsäljning netto
övriga intäkter
Ränteintäkter

17,100,1.625,524,64

15.000,1.711,763,546,25

Summa intäkter

19.249264

18.020!25

7.438,3. 211' 50
3.017,-

8.921,3.256,50

l. 439'4.144!14

l. 439'-

- 5.331!25

19.249!64

18.020!25

Skulder och eget kapital
Interimsskulder
Eget kapital
Summa skulder och eget

ka~ital

REsULTATRÄKNING
Intäkter

•
•

Kostnader
Lokalkostnader
Portokostnader etc
övriga kostnader
50-årsjubileum
Avskrivningar inventarier
Arets resultat
Summa kostnader och resultat

9.735,-

Jazz Society
R E V ID S I O N
l 9 9 6

•

s 8 E R ÄT T E L S E
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06 30

för rubricerade verkssamhetsår har genomgåtts,
varvid kassabok och verifikationer granskats.

Räkensk~perna

Härvid har jag liksom tidigare konstaterat att kassaboken är
ordentligt och nogqrannt förd och nlle transaktioner i vederbörlig ordning verifierade.
I övrigt hänvisar jag till det ev kassören upprättade bokslutet.
stockhalm
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Enligt up

Bertil

Revisor

1997-10-26

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997-07-01
(org.nr 802013-4147)

1998-06-30 JAZZ SOCIETY

Föreningen har under höstterminen 1997 haft 60 (54) och under
vårterminen 1998 54 (60) betalande medlemmar förutom 3 hedersmedlemmar (föregående verksamhetsår inom parentes). 7 medlemmar,
som vi fortfarande räknar som sådana, tillkommer troligen för
vårterminen efter påstötning.

•

Ett tjugotal möten har genomförts med program ledda av medlemmar och utomstående .
Resultatet för verksamhetsåret slutade med ett överskott på
6 385,43, som tillhopa med tidigare balanserat resultat ger
ett överskott på 33 678,77, som styrelsen föreslår överföres
i ny räkning.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogade balans- och resultaträkning.
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Folke Bergdahl

BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 1997 - 1998 FöR JAZZ SOCIETY
(org.nr. 802013-4147)

BALANSRÄKNING

1998.06.30

1997.06.30

Ti l l gångar

•

697,-

Kassa
Frimärkskassa
Postgiro
Bank
Inventarier
Interimsfordringar

918,50
1.000,439,27
29.000,l. 920,401 -

275,34
22.500,2.880,293,-

Summa tillgångar

33.678,77

27.645,34

Interimsskulder
Eget kapital

33.678,77

352,27.293,34

Summa skulder och eget kapital

33.678277

27.645234

REsULTATRÄKNING

1997/1998

1996/1997

l. 000'-

Skulder och eget kapital

Intäkter

•

Medlemsavgifter
Lotteriförsäljning netto
Ränteintäkter
Summa intäkter

~-I7~IOQ,--

~.I7:10Q,--

l. 620'-

841,93

1.625,524,64

19.561,93

19.249,64

8.242,2.864,50
1.110,960,6.385,43

7.438,3.211,50
3,017,1.439,4.144,14

19.561,93

19.249,64

Kostnader
Lokalkostnader
Portokostnader etc
övriga kostnader
Avskrivningar inventarier
Arets resultat
Summa kostnader och resultat
Stockholm 1998.10.05

~d~~

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR JAZZ SOCIETY,VERKSAMHETSÅRET 1997-1998.

Undertecknad,av föreningen vald revisor,har granskat redovisningen för
verksamhetsåret 1997-1998. Jag har därvid tagit del av bokföring med

•
•

tillhörande verifikationer,samt bokslut i form av balans- och resultaträkning •
Jag har funnit allt vara utan anmärkning och föreslår därför årsmötet,
att fastställa balans- och resultaträkningen för 1997-1998
att disponera årets överskott enligt styrelsens förslag
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997-1998

Stockholm oktober 1998

Bengt Näsman

Verksamhetsberättelse 1998-07-01 - 1999-06-30
för'

Jazz Society

(org, nr. 802013-4147)

Föreningen har under budgetåret haft 52 st betalande medlemmar samt tre stycken
hedersmedlemmar.
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört 20 stycken möten med program ledda av
medlemmar och utomstående föredragshållare,
Vid mötet den 22 september 1998 besöktes föreningen av en sextett led av Erik Dahlberg.
Rubriken för kvällen var "Åke Hasselgård-Swing till Bop". Gruppen bestod av Tommy Löbel
klarinett, Erik Dahlberg vibrafon, Lars Sjösten piano, Ingemar Böcker gitarr, Olle Brostedt bas,
Hasse Carlsson trummor. Till mötet kom 40 st betalande.
Resultatet för verksamhetsåret slutade med 2.047 kronor i överskott, Totalt har föreningen
tillsammans med tidigare balanserat resultat tillgångar på 35,726 kronor.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogad balans- och resultaträkning.
Den 30 juli avled vår kassör Folke Bergdahl efter en lång tids sjukdom. Folke har varit
föreningens kassör sedan 1991. Folke kommer att saknas hos medlemmarna i föreningen.
Föreningen var representerad vid Folkes begravning. Styrelsen erhöli under augusti 1999 alit
bokföringsmaterial, därav ett något försenat årmöte.
·
Monica Lövdahl har efter styrelsens förfrågan upprättat ett bokslut för budgetåret 1998-1999.

•

I juni 1999 avled föreningens grundare Sune Johansson. Sune bildade vår förening 1945 och han
var under föreningens första år dess ordförande .

Stockholm den 6 oktober 1999
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Sven Åke Veden
v ordf.
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REVISIONSBERÄTTELSE verksamhetsåret 1998 - 1999 gällande JAZZ SOCIETY
(org.nr. 802013-4147)
Undertecknad,av årsmötet 28 oktober 1997 för 2 år vald revisor,har granskat
redovisningen för verksamhetsåret 1998 - 1999.
Efter vår avlidne kassörs,Folke Bergdahl,långa sjukdom konstaterades att
bokföringen var ofullständig.
Klubbens styrelse gav därför Monica Lövdahl i uppdrag att rekonstruera bokföringen och att göra ett bokslut per 30 juni 1999.
Efter genomgång med Monica har jag hänsyn till ovan redovisade förhållande
funnit,att allt är noterat utan anmärkning och föreslår därför årsmötet:
att

fastställa balans- och resultaträkning för 1998 - 1999

att

disponera årets överskott enligt styrelsens förslag

att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998 - 1999

Stockholm oktober 1999

~~
N~:~

Bengt

Verksamhetsberättelse 1999-07-01- 2000-06-~0
fur

·

Jazz Society

(org. nr. 802013-4147)

Föreningen har under budgetåret haft 53 st betalande medlemmar samt två
hedersmedlemmar.
Under verksamhetsåret har roreningen haft 19 stycken möten med program
ledda av medlemmar och utomstående föredragshållare.
Resultatet för verksamhetsåret slutade med 654:- kronor i överskott. Totalt har
föreningen tillsammans med tidigare balanserat resultat tillgångar på 36 380:kronor.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogad balans- och
resultaträkning.
Överskottet består huvudsakligen av provisionsintäkter från skiv- och
utrustningsförsäljning från Folke Bergdahls dödsbo. Exklusive denna intäkt så
skulle roreningen visat på ett underskott på ca 500:-.
Vår svaga punkt är de nya högre lokalhyrorna som har slagit fullt ut under
vårterminen och motsvarar en ökning på drygt 50% jämfört med höstterminen.
(från 4160:- till6400-).
Förhoppningsvis har hyresnivån stabiliserats- tyvärr på en alltför hög nivå- och
man vet aldrig vilka politiska initiativ som lurar i vassen.

Stockholm den 6 oktober 2000
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Sven Åke Veden
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BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSARET 1999- 2000 FÖR JAZZ. SOCIETY
BALANSRÄKNING

e
e

•

30 JUNI1999

941,00
34 479,00
960,00
0,00

300,00
33 391,27
1 440,00
595,00

36 380,00

35 726,27

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

36 380,00

35 726,27

36 380,00

35 726,27

15 900,00
1 190,00
1 148,50
12,50
0,00

15 750,00
710,00
0,00
809,50
2 670,00

18 251,00

19 939,50

3 159,00
11 560,00
0,00
2 398,00
480,00
654,00

1 650,00
10 670,00
4 000,00
1 092,00
480,00
2 047,50

18 251,00

19 939,50

REsULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Lotteri mm
Provisioner
Ränteintäkter
Möten mm.
Summa intäkter
Kostnader
Porto och brev
Hyror
Musik
Övriga kostnader
Avskrivningar
Arets överskott
Summa kostnader och resultat

e

30 JUNI2000

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Inventarier
Fordringar
Summa Tillgångar

BUDGET 2000/2001
Intäkter
Medlemsavgifter
Lotteri
Underskott
Summa

15 000,00
1 000,00
5 480,00
21 480,00

(Underskottet motsvarar 18 medlemmar.)
Kostnader
Hyror
Admin+övrigt
Avskrivning
Summa

15 000,00
6 000,00
480,00
21 480,00

REVISIONSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 1999 - 2000 gällande JAZZ SOCIETY
(org.nr. 802013-4147)

Undertecknad,av föreningens årsmöte 19 oktober 1999 vald revisor,har granskat
redovisningen för verksamhetsåret 1999 - 2000.
Jag har därvid tagit del av bokföring med tillhörande verifikationer,samt balans~

och resultaträkning.

~

Jag har funnit allt vara utan anmärkning och föreslår därför årsmötet,

~

•

att

fastställa balans- och resultaträkning för 1999 - 2000

att

disponera årets överskott enligt styrelsens förslag

att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1999 - 2000

Stockholm oktober 2000
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Verksamhetsberättelse 2000-07-01 - 2001-06-30
för

Jazz Society

(org. nr. 802013-4147)

Föreningen har under verksamhetsåret haft 51 betalande medlemmar samt två
hedersmedlemmar.

18 möten har genomförts med program presenterade av medlemmar och
utomstående föredragshållare.
Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten.
Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogad balans- och
resultaträkning. Resultatet för året är ett underskott med 1.839 kronor.
Totalt har föreningen tillsammans med tidigare balanserat resultat tillgångar på
34.540 kronor.

Under vårterminen tog vi fram ett informationsblad om Jazz Society för att
användas vid medlemsrekrytering. Vi hoppas att detta bidragit till att vi
rekryterat fem nya medlemmar under året.
Styrelsen vill också rikta ett tack till Peter Ander som har skänkt ett par
högtalare till klubben.

Stockholm den l oktober 200 l
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JAZZ SOCIETY- BOKSLUT FöR VERKSAMHETSARET 2000- 2001
BALANSRÄKNING
Tillgångar

2001-06-30

Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier

1.073,00
12.987,43
20.000,00
480,00

941,00
34.479,00
0,00
960,00

Summa tillgångar

34.540,43

36.380,00

Eget kapital

34.540,43

36.380,00

Summa skulder och eget kapital

34.540,43

36.380,00

2000-06-30

Skulder och eget kapital

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Lotterier m m
Provisioner
Ränteintäkter
Årets underskott

15.150,00
1.730,00
0,00
35,16
1.839,84

15.900,00
1.190,00
1.148,50
12,50
0,00

Summa intäkter och resultat

18.755,00

18.251,00

Porto,kuvert, övriga admin kostnader
Hyror
Möten och övriga kostnader
Avskrivningar
Årets överskott

2.548,00
12.040,00
3.687,00
480,00
0,00

3.159,00
11.560,00
2.398,00
480,00
654,00

Summa kostnader och resultat

18.755,00

18.251,00

Kostnader

•

BUDGET 2001 - 2002
Intäkter
Medlemsavgifter
Lotteri
Underskott

Summa

15.000,00
1.000,00
5.480,00
21.480,00

Kostnader
Hyror
Porto,kuvert, övriga admin kostnader
Möten och övriga kostnader
Avskrivning

Summa

13.000,00
3.000,00
5.000,00
480,00
21.480,00

REVISIONSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2000 - 2001 gällande JAZZ SOCIETY
(org. nr 802013-4147)

Undertecknad,av årsmötet 17 oktober 2000 vald revisor,har granskat redovisningen för verksamhetsåret 2000- 2001. Jag har därvid tagit del av
bokföring med tillhörande verifikationer,protokoll och andra handlingar.
Jag har funnit allt vara utan anmärkning och föreslår därför å!smötet,
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2000 - 2001.
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.2000- 2001
Stockholm oktober 2001

.~~··········

Bengt Näsman
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