
Årsmötet 2015 

 

Summa 33 betalande medlemmar var vi som samlats till FKJ:s årsmöte på restaurang Louis 

söndagen den 22 mars. Tjänsteförrättande föreningsordförande Claes ”Koffe” Koffman 

hälsade de närvarande välkomna, som därefter i rask ordning konstaterade att kallelse skett i 

behörig ordning, fastställde röstlängd och traditionsenligt utsåg Peter Inghe till 

mötesordförande med Yours Truly som sekreterare. Styrelsens verksamhetsberättelse lades 

till handlingarna liksom resultat- och balansräkningarna. Båda dokumenten finns på FKJ:s 

hemsida www.klassiskjazz.se, där du också kan läsa årsmötesprotokollet. Föreningens kassör 

Arne Karlérus berättade att verksamheten 2014 gick med ett överskott om närmare 23 500 

kronor, vilket främst beror på att någon jazztävling inte genomfördes. Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet trots att någon färdig revisionsberättelse inte kunde presenteras. Den kommer 

sedermera att publiceras i Jazzpulsen. 

 

Medlemsavgiften 2016 blir fortfarande 250 kronor med sedvanlig ”familjerabatt”, d v s 400 

kronor för par med samma adress. Mötet fastställde förslag till budget och verksamhetsplan, 

där tyngdpunkterna ligger på JazzPulsen, hemsidan, evenemang som Storyvilles 

stängning/Armstrongstipendiet och samverkan med andra jazzklubbar. Jazztävlingen ligger på 

is men kan återuppstå om orkestrar och anda visar intresse. I styrelsevalet gjorde veteranen 

Kerstin Arghe come back som ordförande medan övriga ledamöter blev de omvalda Arne 

Karlérus, Claes ”Koffe” Koffman och Olof Pontusson kompletterade med nykomlingen Ola 

Pålsson. Som ni nog känner till väljs ordförande och övriga styrelseledamöter sedan 2014 för 

ett år i taget. Revisorer däremot väljs för två år och här valde mötet om Claes Brodda för åren 

2015 och 2016. Valda för 2014 och 2015 är Mats Hübner (revisor) och Bo Jarwander 

(revisorssuppleant). 

 

Någon valberedning kunde inte utses. Årsmötet överlämnade därför frågan till styrelsen, som 

antingen får utse valberedning eller själv agera som valberedning. Är du intresserad eller 

känner till någon lämplig kandidat till valberedningen, hör av dig till styrelsen. Inga motioner 

hade inkommit och årsmötet nyttjade i stället punkten till information om kommande 

jazzevenemang. Christina Ondracek berättade att Norrtälje jazzdagar äger rum den 26 – 28 

juni och Göteborgs klassiska jazzfestival den 27 – 30 augusti. Till Göteborgsfestivalen 

planeras ett särskilt tåg från Stockholm med underhållning ombord av Ulf Johansson Werre m 

fl. På Haninge jazzklubb kan vi den 9 april lyssna till ett band med det nostalgiska namnet 

Dixiesnubbarna med Jan Stolpe, Jens Lindgren och Anders Linder m fl berättade Peter Inghe. 

 

Och så var det dags att runda av den formella delen av mötet. Innan Peter Inghe slog den 

imaginära ordförandeklubban i bordet tackade Claes ”Koffe” Koffman de avgående 

styrelseledamöterna Lars Sjöberg, Birgitta Skärgård och Christina Ondracek (adjungerad) för 

deras insatser i styrelsen. ”Koffe” tackade också Göran Järvstrand för hans insatser som 

ordförande. Göran avgick under verksamhetsåret på grund av sjukdom. Mötesordförande 

Peter passade på att tacka ”Koffe” för att han utan att darra på manschetten fyllde Görans 

tomma stol. Efter en andhämtningspaus kunde så mötesdeltagarna och tillströmmande 

allmänhet njuta av rutinerade och välklingande Spicy Advice Ragtime Band, som enligt 

kapellmästare Jocke Falk förra året firade sitt 20-årsjubileum. Orkestern bjöd på en räcka 

klassiker från den tidiga jazzhistorien inklusive några ragtimenummer, en av orkesterns 

specialiteter. Ni, som missade detta, är bara att beklaga. 

     P-O Karlström 

http://www.klassiskjazz.se/

